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FÖRORD.

Si>öker man efter en förklaring till det stora intresse,

som den franska revolutionen förmått uppväcka både lios

samtid och efterverld, så framställa sig förnämligast tvänne

omständigheter: dels torde näppeligen någon annan epok af

mänsklighetens historia inom en så sammanträngd tidsram

hafva att uppvisa en sådan rikedom på dramatiskt spännande

händelser och intresseväckande karaktärer, dels erbjuder sig

här det yppersta tillfälle till politiska och sociala lärdomar,

ty så godt som alla de samhällsproblem, som i det moderna

Europa stå på dagordningen, blefvo då ej blott föremål för

debatt, utan äfven för praktiska experiment. Den senare

omständigheten har emellertid haft till följd, att frestelsen

med afseende på den franska revolutionen blifvit ännu större

än vanligt att låta dagens lidelser inverka på den historiska

uppfattningen, och detta har visat sig ej blott i den rika

memoarliteratur, hvartill revolutionen gifvit upphof, utan jäm-

väl i den literatur därom, som kan kallas verklig historia.

När en sådan genom utgifvandet af Thiers' och Mignets

berömda arbeten (1823 och 1824) först började framträda,

hade oviljan öfver revolutionens misstag och brott framkallat

en reaktion, som bröt stafven öfver alla dess verk och syntes

hota Europa med en fallständig återgång till föråldrade sam-

hällsformer. De nämde skriftställarne, som. båda hyllade fri-

sinnade åsigter, åsyftade därför med sina arbeten ej blott att

lemna en historisk skildring, utan ock att upprätta revolutio-

nens minne, hvilket de betraktade såsom ett palladium för

S. J. Boethius, Franska revolutionen. 1
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Frankrikes och Europas utveckling i frisinnad riktning. De

gjorde sig härvid visserligen ej till försvarare af revolutionens

brott, men de sökte mildra intrycket däraf genom att i revo-

lutionens historia införa en fatalistisk uppfattning, enligt

hvilken dessa brott framstäldes såsom oundvikliga moment i

striden mellan den gamla och den nya ordningen. Och liksom

deras syfte ej var rent historiskt, så var detta ej häller fallet

med deras metod. Deras arkivforskning var ingalunda till-

fyllestgörande, och hvad som brast däri fick ersättas ge-

nom framställningens konst. Härigenom infördes i behand-

lingen af revolutionshistorien en advokatorisk-deklamatorisk

riktning, som sedan länge blef herrskande i Frankrike och

ytterligare befästes genom Michelets och Louis JBlancs stora

specialarbeten, hvilka båda började utkomma 1847. Desse

författares syfte var ännu mera partiskt. Michelet är en repre-

sentant för den genom julirevolutionen pånyttfödda revolutio-

nära hänförelsen, som bar sin frukt i 1848 års stora rörelser.

»Folket» var hans idol, och hela hans stora verk är en hyll-

ningsgärd åt den ideala fantasibild, som han skapat sig däraf.

L. Blanc var åter pn af målsmännen för de vid samma tid

framträdande socialistiska sträfvandena, och hans arbete är,

trots de många verkligt värderika bidrag till revolutionshisto-

rien som däri meddelas, dock i det stora hela blott en tendens-

skrift i dessa sträfvandens tjänst och kan därför endast med
mycken försigtighet begagnas. Det är dock ej blott revolu-

tionens liberala och radikala historieskrifvare af den äldre

skolan, som gjort sig skyldiga till de anmärkta ensidigheterna.

Äfven de äldre franska författare, som behandlat denna hän-

delse från konservativ eller reaktionär ståndpunkt, utmärka

sig i allmänhet för bristande källforskning och noggranhet,

för partisinne och ytliga deklamationer, men mindre talang-

fulla än de ofvan anförda författarne, hafva de på uppfatt-

ningen af revolutionens historia utöfvat vida mindre infly-

tande än dessa.

Genom Tocquevilles 1856 utgifna snillrika Uancien ré-

yime et la revolution gafs emellertid omsider i Frankrike ett

uppslag till en djupare uppfattning af revolutionen, men detta

arbete blef tills vidare i Frankrike mera berömdt än det
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egentligen framkallade några efterföljare'. Äfven till grund-

ligare speciella arkivstudier angående revolutionstidehvarfvet

skedde nu i Frankrike en begynnelse genom Mortimer-Ter-

naux' och Campardons på 1860-talet framträdande arbeten,

men äfven de blefvo ännu så länge aktningsvärda undantag,

och särskildt lemnades den förstnämdes förtjänstfulla verk:

Jlistoire de la terreur till en början nästan obeaktadt i hans

eget hemland. Ehuru den franska historieskrifningen på 1850-

och 1860-talet äfven presterat andra arbeten, särskildt mono-

grafier, hvilka ej kunna lemnas ur räkningen vid ett utför-

ligare studium af revolutionen, kan den dock fortfarande under

dessa decennier sägas hafva alt för mycket följt den en gång

inslagna ytliga riktningen.

Och liksom man länge i Frankrike underlät att tillräck-

ligt studera revolutionshistoriens källor, så underlät man äfven

att publicera dem. Ett undantag härifrån bildar visserligen

memoarliteraturen, men huru vigtig denna än är, ligger det

dock i öppen dag att den fordrar noggrann kontroll medelst

offentliga urkunder, och det är med afseende på dessas publi-

cerande, som den ifrågavarande försumligheten i synnerhet

gjort sig gällande. Det är sant, att en ursäkt härför kan

sökas däri, att själfva riksdagsförhandlingarna äro tillgängliga

genom utgifna protokoll och de samtida tidningarnas referat,

men dessa äro dock långt ifrån tillfyllestgörande, och sär-

skildt kunna vigtiga anmärkningar framställas mot den för-

nämsta af dessa >^källor » : Le Moniteur, just i dess egenskap

af källa.

De enda stora urkundssamlingar rörande denna tid, som
ännu i dag blifvit utgifna i Frankrike, äro den tämligen en-

sidiga och i all sin vidlyftighet ofullständiga: Histoire parle-

mentaire de la revolution frangaise (af Buchez och Roux),

som började utkomma 1833, och de med afseende på revolu-

tionens förberedelser så synnerligt vigtiga: Ärchives parle-

mentaires (1868 etc).

' Ett af de få pä 1860-talet utkomna arbeten om revolutionen, som
skulle kunna räknas till den tocquevilleska skolan, är den hos oss såsom

andlig skriftställare välbekante Edmond de Pressensés bok LÉglise et la

vév)oluUon francaise.
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Lyckligtvis började den tyska historieskrifniiigen med den

imiversalitet, som för den samma är utmärkande, småningom

att göra äfven den franska revolutionen till föremål för sina

undersökningar. Genom Syhels på vidtomfattande forskningar

i franska och andra europeiska arkiv grundade Geschichte

der Revolutions^eit (som började utkomma 1853) kan veten-

skapens fulla ljus först sägas hafva brutit in öfver denna epok

;

och den samling hemliga polisrapporter från revolutionen,

som af Adolf Schmidt publicerats och äfven bearbetats, har

stält mycket af revolutionens mre historia i en helt och hållet

ny dager. Äfven andra tyska historici, såsom Ranke, Arneth,

Häusser, Arnd och Wachsnmth (redan 1840), hafva lemnat

bidrag dels genom urkundssamlingar, dels genom bearbet-

ningar.

Äfven en engelsk historiker, Carlyle, må här nämnas,

så mycket mer som hans arbete nyligen införlifvats med vår

litei"atur. Hans »Franska revolutionen» grundar sig dock ej

på några nya arkivforskningar och utkom (1837) innan en

grundligare undersökning af källorna egt rum, men den ge-

nialitet som utmärkcx' denne författare röjer sig äfven i detta

hans verk och skall alltid tillförsäkra det en betydande plats

inom den franska revolutionshistoriens literatur.

Från och med 1870-talet har emellertid ett nytt skede

dagats för denna. Det vill nästan synas, som om fransmän-

nen äfven med afseende på vetenskapen insett att de hafva

mycket att lära af sina besegrare. Säkert är, att en skola

har uppstått som med tysk gruudlighet i förening med fransk

spiritualitet egnar sig åt revolutionshistoriens behandling, och

att man med nästan feberaktig ifver nu söker godtgöra hvad

man med afseende härpå sä länge försummat. Visserligen är

ännu utgifvandet af en recuetl de documents 2)our servir ä

Vhistoire de la revolution francaise blott ett önskningsmål,

men oupphörligt framträda betydande, på samvetsgranna ar-

kivforskningar grundade arbeten öfver revolutionsperioden,

hvilka i allmänhet bära vitne om att deras författare varit

genomträngda af den grundsats, med hvars proklamerande
innehafvaren af den nyskapade lärostolen i den franska revo-
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lutionens historia vid Sorbonne ') våren 1886 öppnade sina

föreläsningar: »den enda hyllning som är revolutionen värdig

är: sanningen». Främsta platsen bland dessa arbeten intager

utan fråga Taine: Les origines de la France contemporaine

både på grund af forskningens omfattning, tankarnas genia-

litet och stilens förträfiPlighet. Intet patriotiskt skönmåleri

förekommer här, utan revolutionens förvillelser tecknas med

samma skärpa som de missförhållanden, som gåfvo upphof

till dess omstörtningar. Ja man skulle t. o. m. kunna anmärka,

att författaren alt för ensidigt fäst sig vid skuggsidorna, så

att de ljusa partierna ej tillräckligt få framträda på hans

tafla. Det skulle dock säkert vara orätt att häri se ett ut-

tryck för politiskt partisinne. Själf har han förklarat, att

»han skri fvit såsom om han haft till föremål Florens' eller

Athens revolutioner», och han har rätt att blifva trodd på

sitt ord. Den anmärkta ensidigheten har sin tillräckliga för-

klaring dels i den opposition, hvari han stält sig till hela den

äldre historiska skolan i sitt land, dels i den afsmak som ja-

kobinernas politiska dogmatism och ofördragsamhet måste upp-

väcka hos en person med så öfvervägande skeptisk riktning.

Till Taines arbete sluta sig värdigt tvänne andra, som afsigt-

ligt eller oafsigtligt kunna sägas förfullständiga det samma.

Sorel: VEuropé et la revolution frangaise och Chérest: La
chute de Vancien régime. Det förra, hvaraf blott första delen

ännu utkommit, upptager nämligen till behandling äfven re-

volutionens ljusare sidor samt betraktar dessutom denna hän-

delse ej blott från fransk utan allmänt europeisk synpunkt.

Det blir härigenom på visst sätt ett motstycke till Sybels

ofvan omnämda verk, men då detta är en kronologiskt ordnad

' Aulavd. Medel till denna professur har beviljats af Paris' conseil

uiunieipal. Afsigten härmed torde visserligen ingalunda varit fri frän parti-

syfte och Mr Aulard delar också sina gynnares radikala politiska uppfatt-

ning, men han har i sitt stora arbete, Ucloquence parlementaire pen-

dant la réoolaiioii Jranvalse, visat sig vara en allvarlig forskare, och åt-

minstone livad jag var i tillfälle att höra af hans föreläsningar vittnade om
en verklig sträfvan efter opartiskhet. Att en historieskrifvaie äfven såsom

sådan röjer en viss politisk upyjfattning, kan naturligtvis ej läggas honom
till last, blott den samma ej fördunklar hans sanningskärlek och menligt

inverkar pä hans vetenskapliga noggrannhet.
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framställning af Europas historia under denna period, grup-

perad omkring revolutionen, så synes Sorels afsigt ej vara så

mycket att berätta som fastmer att förklara händelserna.

Clié rests arbete, olyckligtvis afbrutet genom författarens död,

ansluter sig närmast till den första delen af Taines arbete:

Uanden régime; dä detta uppvisar, huru de privilegierade

klasserna genom sina företrädesrättigheter framkallade revo-

lutionen, visar Chérest, att de äfven gjorde det genom sitt

politiska uppträdande under Ludvig XVLs regering. Att här

lemna en fullständig förteckning på nyare franska arbeten

öfver revolutionen torde ej vara lämpligt, då jag i det följande

far tillfälle att anföra dem i den mån jag i min framställning

tillgodogjort mig de resultat, till hvilka de kommit. Det nu

anförda må emellertid gifva några antydningar om den lite-

rära rörelse, som för närvarande i Frankrike pågår med af-

seende på revolutionens historia.

Afsigten med föreliggande arbete vore nu att söka göra

den svenska allmänheten bekant med de vigtigaste resultat,

"^om vunnits både genom denna rörelse och den motsva-

rande tyska. Det torde nämligen ej kunna förnekas, att vår

kännedom om den franska revolutionen hittills vanligen alt

för ensidigt hemtats ur den äldre franska skolans, särskildt

Thiers' och Mignets, arbeten. Emellertid skulle man möjligen

kunna tycka, att det bästa sättet att afhjälpa denna brist hade

varit att genom öfversättning införlifva med vår literatur

någon af de utländske mästarnes arbeten. Härvid bör dock

märkas, att dessa vanligtvis äro nog vidlyftiga eller ock blott

behandla vissa sidor af revolutionsdramat. Häussers Geschichte

der französischen Revolution 1789—99 utgör visserli«jen en

öfversigtlig framställning af det hela och därtill en verkligt

förträfflig sådan, hvarför den också på senare tider vid de

akademiska studierna i vårt land börjat undantränga Mignet,

men den består af efter den store historikerns död utgifna

föreläsningar, som denne själf ej varit i tillfälle att utarbeta

för bokform, och följden häraf har blifvit att framställnings-

sättet stundom företer en visy ojämnhet. Dessutom hafva

många vigtiga resultat på revolutionshistoriens område blifvit

vunna under de 10 år som förflutit, sedan detta arbete såg
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dagen. Äfven andra skäl synas mig göra det önskligt, att

en, om ock anspråkslös, svensk framställning af ämnet komme
till stånd. Hvarje folk har en egen krets af historiska erfa-

renheter, som utgöra det medium, hvarigenom det uppfattar

sociala och politiska företeelser, och kan framställningen af ett

främmande lands historia sättas i relation till dessa erfaren-

heter, torde detta ej så litet bidraga till att göra den samma

mera både begriplig och instruktiv. Framför alt torde denna

synpunkt vara af betydelse, då de händelser, som skildras, i

så hög grad som i detta fall äro egnade att gifva alla folk

vigtiga sociala och politiska lärdomar. Dessutom torde en

svensk publik för att rätt förstå de frågor, som under revo-

lutionen behandlades, behöfva åtskilliga upplysningar angå-

ende franska förhållanden, och detta behof torde bättre kunna

tillgodoses genom ett svenskt än ett utländskt arbete.

Då jag nu företagit mig att söka åstadkomma ett dylikt

svenskt arbete öfver den franska revolutionen, torde några

upplysningar om mina förarbeten därtill vara på sin plats.

Dessa hafva ej bestått i synnerligt omfattande arkivstudier.

Det är klart att sådana endast kunna bedrifvas i Frankrike.

Såsom innehafvare af ett riksstatens resestipendium har jag

visserligen blifvit i tillfälle att dit företaga en studieresa,

men begränsningen af den till resan anslagna tiden tillät mig

ej att fördjupa mig i det oerhörda och oordnade källmaterial

till revolutionshistorien, som les archives nationales innesluta,

utan nödgade mig att i hufvudsak inskränka mina arkiv-

forskningar till att i franska utrikesministeriets samlingar stu-

dera den politiska förbindelse, som under revolutionsperioden

egde rum mellan Frankrike och Sverige, och resultatet af dessa

studier kunna i föreliggande arbete ej — åtminstone omedelbart

— blifva synliga. I själfva verket kräfver arbetet ej häller

ovilkorligt egentliga arkivforskningar. Afsigten därmed är,

som ofvan blifvit antydt, ej att gifva ett egentligt nytt inlägg

i revolutionens historia utan att söka göra den svenska allmän-

heten bekant med den ståndpunkt, som vetenskapen därom

för närvarande uppnått, och för detta ändamål hafva omfat-

tande studier i den tryckta literaturen varit hvad som egent-

ligen erfordrats. Till dylika har jag åter haft rikt tillfälle
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dels i Upsala universitetsbibliotek, livars ovanligt stora sam-

ling af literatur rörande mitt ämne på det mest förekom-

mande sätt stälts till mitt förfogande af bibliotekarien Anner-

stedt och bibliotekets öfriga tjänstemän, dels i det parisiska

nationalbiblioteket, hvilket naturligtvis innehåller alt som för

min uppgift varit erforderligt.

Emellertid har jag naturligtvis ej vid begagnandet af

den tryckta literaturen ansett mig böra eller behöfva afstå

från en själfständig pröfniug. Jag har med hvarandra jäm-

fört de olika författarnes uppgifter och åsigter, och det har

äfven ofta varit mig möjligt att grunda mitt omdöme på

själfva källornas vitnesbörd. Det ingår nämligen i den nya

franska historieskolans metod att ur dessa meddela vidlyftiga

ordagranna utdrag, och dessutom saknas ej alldeles, såsom

redan är nämdt, värderika källpublikationer till revolutions-

historien.

Såsom framgår af det redan sagda, är det den bildade

allmänhetens behof som jag genom mitt arbete skulle önska att

i någon mån kunna tillgodose. Jag har emellertid äfven tänkt

mig, att det möjligen skulle kunna blifva användbart vid de

tmiversitetsshtdier, i hvilka en något utförligare kännedom

om den franska revolutionen ingår. För dem, som vilja göra

denna till föremål för specialstudier, är det naturligtvis otill-

räckligt, men äfven åt degsa har min förhoppning varit att

det möjligen skulle kunna bereda någon nytta, nämligen så-

som en orientering särskildt genom de literaturanvisningar,

som däri meddelas.

Hvad angår framställningens föremål, så har jag uteslutit

alla detaljerade skildringar af den yttre politiken och krigs-

historien. En öfversigtlig kännedom om dessa kan med lätt-

het erhållas äfven på andra håll; en utförligare behandling

af hit hörande frågor skulle åter leda till för stor vidlyftig-

het, och hvad särskildt de krigshistoriska angår, anser jag

mig därtill ej ega nödig kompetens. Hvad jag velat teckna

har varit revolutionens samhällsombiMande arbete, sedt i dess

historiska sammanhang, och de allmänna och personliga kraf-

ter som däri voro verksamma. Härigenom har äfven arbetets

begränsning med afseende på tiden gifvit sig själf. Tiden
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före revolutionen har tämligen utförligt måst behandlas, ty

(let är i denna, som den stora rörelsen har sin förklaring,

och det är just genom försök att åstadkomma en sådan, som

den nyare frän Tocqueville och Sybel utgående forskningen

i synnerhet fört vetenskapen framåt. Statskuppen af den 18

Brumaire gjorde åter för lång tid slut på ett verkligt parla-

mentariskt lif inom Frankrike. Efter denna händeJse blef

det ej längre de inre samhällsfrågorna, utan den yttre politi-

ken, med afseende hvarpå de krafter visade sig verksamma,

som af revolutionen kallats till lif inom Frankrike, och konsu-

latets upprättande kan således anses såsom den naturliga slut-

punkten på revolutionen, för så vidt nämligen denna betrak-

tas såsom en social nydaningsrörelse. Hvad den följande tiden

angår har det för mitt» ändamål synts tillräckligt att lemna

några antydningar om det sätt, hvarpå de administrativa och

sociala förhållandena af Napoleons herrskaresuille bragtes till

stadga efter den våldsamma omstörtning, för hvilken de varit

föremål.

Slutligen vill jag nämna, att jag för att underlätta ar-

betets begagnande af den större allmänheten företagit en del-

ning af de noter, af hvilka jag funnit nödigt att låta det

åtföljas. Endast sådana, som ansetts vara af mera allmänt

intresse, hafva omedelbart bifogats texten ; de, som mera äro

afsedda till nytta för dem, som i arbetet söka en introduk-

tion för specialstudier, samt sådana, som innehålla utförligare

exkurser, äro sammanförda till slutet af hvarje bok.

Upsala, Februari 1887.

* S. J. BOETHIUS.
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REVOLUTIONENS ORSAKER OCH FÖREBUD.





FÖRSTA KAPITLET.

Det franska samhället före revolutionen.

(Lancieii rcginie.)

Kevolutionens verldshistoriska betydelse. Dess orsaker böra sökas dels

i franska förhållanden, dels i allmänt-europeiska. Bristen på jämlikhet i det

gamla Frankrike. Presternas privilegier. Adelns privilegier. De feodala

rättigheterna. Olika rättigheter inom de ofrälse klasserna. Jordbrukets till-

stånd. De feodala rättigheternas uppkomst. Den starka konungamakten.

Feodaladeln får i Frankrike behålla sina sociala företräden utan motsvarande

skyldigheter. Centralisationen under Ludvig XIV. Parlamenten. Krigs-

väsendet. Hofadel och hofkvrka. Det franska konungadömets förfall.

D,en stora omstörtning, för hvilken Frankrike vid slutet

af förra århundradet blef skådeplats och som är känd under

namnet den stora franska revolutionen eller blott den franska

revolutionen^ framkallades till en del af förhållanden, som

voro gemensamma för hela den europeiska kulturen, och häri

har man att söka en orsak till denna händelses allmänt er-

kända universella betydelse, men å andra sidan är det endast

ur Frankrikes egen historia, som man kan förklara, hvarför

en sådan omhvälfning just i detta land kom till utbrott, och

likaledes var det för Frankrike egendomliga nationella före-

teelser, som i väsentlig mån åt revolutiouen gåfvo dess säregna

Jcaraktär. Om man vill söka verkligt förstå denna händelse,

är det därför nödvändigt att taga i betraktande såväl den

utveckling, som efter det vestromerska rikets fall försiggått

inom vår verldsdel i dess helhet, som ock den, hvilken under

samma skede särskildt varit för Frankrike utmärkande.



14 DET FRANSKA SAMHÄLLET FÖRE REVOLUTIONEN.

I allmänhet kan man säga, att det var missförhållanden

eller missbruk, som retade till det förstörelsearbete, som af

revolutionen utfördes i handling^ sedan detsamma därförinnan

af det adertonde seklets upplysningsfilosofi blifvit teoretiskt

eller inom det allmänna tänkesättet förberedt. Dessa miss-

bruk voro dels af personlig art, d. v. s. säd ana, till hvilka

vissa individer gjorde sig skj^diga, dels hade de sin grund i

själfva de allmänna institutionernas olämplighet. Både under

och efter revolutionen har detta otaliga gånger blifvit fram-

hållet, men ofta har man därvid utan vidare förklarat, att

de skadliga samhällsinrättningarna med illslug beräkning ska-

pats för att sätta vissa individer eller klasser i tillfälle att

förtrycka de öfriga. Detta åskådningssätt lider dock af mycken

ensidighet. I samma mån den historiska forskningen öppnar

vidsträcktare synpunkter öfver forntiden, plägar det visa sig,

att sociala institutioner, hvilka under en viss epok på goda

skäl utdömts, dock en gång haft en berättigad tillvaro, d. v. s.

motsvarat sitt tidehvarfs kraf, och att de blifvit skadliga först

därigenom, att man äflats bibehålla dem, äfven då de för-

hållanden, af hvilka de betingades, ej längre existerade. En
fullkomligt allmängiltig regel är detta visserligen icke. Vi

veta, att inom naturen rent förstörande krafter drifva sitt

spel, och jämväl att det ofta är först efter flere misslyckade

försök, som lifvet här finner sitt uttryck i ändamålsenliga

former; och det samma gäller äfven inom den mänskliga till-

varon, och detta kanske så mycket mer, som det personliga

lifvet öppnar ett vidsträcktare spelrum för det individuella

godtyckets ofta förryckande inverkan ^ Men hvad som torde

böra erkännas är, att de samliällsformer, som verkligen för-

mått utöfva ett bestämmande inflytande på ett i utveckling

stadt folk, egt ett sådaut berättigande, d. v. s. en gång varit

ändamålsenliga-. Säkert är, att många inrättningar, som vid

' Särskildt erbjuder revolutionshistorien exempel härpå.

2 Detta pastuende innebär ej, att nuinskliglietens utveckling är en blott

naturnödvändighet, d. v. s. ett jförnekande af den personliga friheten, utan

det utg(')r endast en konsekvens däraf, att mänskligheten, trots de tillfälliga

ff)rvillelser, hvartill frihetens missbruk kan leda, är mäktig af ett verkligt

fr:iiii;itskrl(l:nu1(
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ett hastigt påseende kunna synas endast förvända, vid en när-

mare undersökning visa sig vara det blott därigenom, att de

blifvit otidsenliga, och härvid skall man också ofta finna, att

de personliga missbruk, till hvilka de gifva upphof, långt

ifrån att hafva varit ändamål, först börjat i vidsträcktare om-

fattning frodas, i samma mån som förfallet inträdt, ty när

individen ställer sig i tjänst hos institutioner, som ej längre

motsvara sitt ändamål, blir alltid för honom frestelsen större

att i sin ställning endast se ett medel för tillfredsställandet

af sina lidelser ^

Äfven på de förhållanden, som framkallade den franska

revolutionen, ega dessa synpunkter sin tillämpning, men be-

visen härför kan blott en närmare undersökning af revolutio-

nens orsaker lemna oss. Här må emellertid den anmärk-

ningen förutskickas, att de resultat, till hvilka vetenskapen i

detta hänseende kommit, utöfva en afgörande inverkan äfven

på uppfattningen af revolutionens allmänna, verldshistorisha

betydelse. Under inflytande af det ofvan omtalade ohistoriska

betraktelsesättet af forntiden och i första hänryckningen öfver

de utsigter, som revolutionen öppnade, betraktades den af

sina anhängare såsom begynnelsen till en helt och hållet ny

tid, genom ett oöfverstigligt svalg skild från den föregående,

hvari endast fans mörker och förvillelser, och äfven i senare

tider har detta åskådningssätt, särskildt i Frankrike, ofta trädt

i dagen '-. Genom den nyare forskningen har det emellertid

blifvit alt mer och mer klart, att revolutionen ingalunda på
detta sätt afklippt det historiska sammanhangets tråd, att den

lika väl positivt som negativt betingades af den föregående

' Ett märkligt exempel härpä utgör katolska kyrkan vid medeltidens

.slut. Presterskapets sedeförderf var ej, såsom man då var benägen att tro, en

orsak till kyrkans förfall, utan snarare en följd däraf, d. v. s. af dess

otidsenlighet.

2 En yttring häraf är t. ex. då den framstående franske historikern

Ed gar Quinet i företalet till sitt arbete »La revolution» säger, att han en

tid tänkt skrifva en populär historia öfver Fancien régime, men afstått där-

ifrån, emedan »folket» ej kunde fä någon plats däri och blott skulle uppretas

af hvad en dylik framställning hade att meddela. Sitt mest karaktäristiska

uttryck fick, såsom bekant, denna uppfattning i den nya tideräkning, som
under revolutionen antogs.
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utvecklingen, och att den sålunda inom det mänskliga framåt-

skridandet stora kedja blott är en länk, som på det närmaste

sammanhänger med de öfriga.

Ja, icke ens i den mening kan revolutionen längre er-

kännas såsom begynnelsen till en ny tid, att först genom den

striden börjat mot de institutioner och idéer, som, uppkomna

under de vesterländska folkens omyndighetsålder och då i

någon mån lämpliga, blefvo hämmande band, sedan dessa folk

mognat för en friare och själfständigare utveckling. Redan

mot slutet af medeltiden tog denna strid sin begynnelse, och

den har sedan dess altjämt fortgått. Betydelsefulla moment

däri före revolutionen voro, såsom vi i det följande få tillfälle

att belysa, den starJiCi honungamaJctens uppliomst^ reforma-

tionen, den engelska revolutionen och hvad som kan synas

såsom revolutionens fullständigaste motsats men i själfva

verket blott var en telning från samma rot, den upphjsta

despotismen.

Men ehuru den franska revolutionen sålunda ej kan anses

såsom begynnelsen till den befrielsekamp, hvars resultat är

det moderna samhället;, ja ej ens såsom den enda verkställa-

ren af upplysningens idéer, är det dock obestridligt, att den

samma i denna kamp utgör ett mychet väsentligt moment,

ty utan revolutionen och de följder, den medförde, skulle det

antagligen dröjt ganska länge, innan det l3^ckats att så grund-

ligt, som nu skedde, tillintetgöra lemningarne af medeltids-

samhället i vår verldsdel. Härvid bör emellertid märkas, att

revolutionen äfven medfört skadliga verkningar. Under den

mänskliga utvecklingens strider händer det stundom, att man
förblandar det bestående, som är verkligen föråldradt, med
det, som är grundadt i tingens natur och utgör för alla tider

nödvändiga förutsättningar för mänskligt samhällslif. Jämte

de verkliga målsmännen för människoandens frigörelse har

det alltid funnits och torde väl alltid komma att finnas så-

dana s. k. samhällsförbättrare, som antingen äro offer för sin

egen fanatism eller ock gjort till sitt mål ej andens utan

köttets frigörelse. Det är dessa, som ofta gifva impulsen till

dödsarbetet hos de folk, som spelat ut sin roll och ej längre

äro i stånd att föra ett själfständigt statslif, men de pläga
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ock ofta framträda, då de stora slagen för framåtskridandet

utkämpas, emedan då många af de band vanligtvis lossas,

genom hvilka samhället förut förmått tygla fanatismens, själfs-

våldets och ondskans spel. Vid sidan af reformatorerna finner

man sålunda vederdöparne, vid sidan af en Hampden och

Mirabeau — Englands levellers och Frankrikes jakobiner. Men
om då dessa »svärmeandar», som Luther kallade dem, afgå

med seger, blir följden ej att folken föras framåt, utan att

de föras på afvägar, som fördröja deras utveckling, och eu

dylik öfvervigt lyckades såsom bekant de samhällsfientliga

elementen i ovanligt hög grad uppnå under den franska revo-

lutionen. Härigenom kom denna att i mycket förfalska sin

ursprungliga, höga uppgift, och om den äfven alltid i negativt

hänseende verkat nyttigt, har den dock sålunda i positivt

hänseende medfört beklagliga följder, i det den frammanat

en vrångbild af friheten, som än lockar folken ifrån det

verkliga idealet, än blir en skräckbild, som drifver dem till-

baka i reaktionens armar.

Efter att hafva funnit dessa allmänna synpunkter för

bestämmandet af så att säga revolutionens plats inom historien,

kunna vi öfvergå till att närmare undersöka dess orsaker.

Såsom redan är antydt måste en sådan undersökning för

att leda till ett tillfredsställande resultat i viss mån utsträckas

till Europa i allmänhet; men då de franska förhållandena

voro de, som närmast framkallade och bestämde gången af

revolutionens stora drama, är det lämpligt att härvid taga

dem till utgångspunkt.

Hvad som i främsta rummet är egnadt att ådraga sig

uppmärksamhet vid studiet af det franska samhällslifvet före

revolutionen (Vancien régimé) * är den olikhet i rättigheter,

som utmärkte de olika folkklasserna i deras inbördes för-

hållanden.

Tvänne stånd voro i synnerhet utrustade med betydande

företräden, nämligen presterna och adeln.

Fresterskapet åtnjöt de privilegier, som i allmänhet i

' I Not I till denna del meddelas upplysningar om de arbeten, som
i synnerhet rådfrågats vid utarbetandet af den följande framställningen af

1'aneien régime.

S. J. Boethi US. Franska revolutionen. 2
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katolska länder tillkommo detta ståud. Dess rikedom var

oerhörd, kapitalvärdet af dess egendomar liar uppskattats till

fyra milliarder (4,000,000,000 livrés)' och den årliga afkast-

ninfren däraf till 80 ä 100 millioner-, hvartill kom tionden

(123 millioner) samt ytterligare — gåfvor och sportler till väx-

lande värde. De andliges antal beräknas af Taine hafva ut-

gjort 130,000, hvaraf 23,000 munkar, 37,000 nunnor på en

befolknincj a^ 26 millioner. För sina oerhörda rikedomar

betalade de andlige endast ofullständigt grundskatt (se nedan

om la taille) samt i det egentliga Frankrike^ sedan de 1710

friköpt sig från den bevillniug (la capitatiou), som Ludvig XIV
pålagt alla klasser, inga andra pålagor än »frivilliga gåfvor»,

som kyrkomötena beviljade konungen. I de från och med
Ludvig XIV:s tid eröfrade provinserna erlade de ungefär

samma skatter som adeln. Medel både till friköpniugen

och till gåfvorna anskaffades ej genom omedelbar beskatt-

ning, utan genom lån, och hvad som åtgick till dessas för-

räntande och amortering understeg, enligt Neckers beräkning,

med 8— 900,000 L. hvad de andlige skulle bort utgöra, om
de haft samma skattskyldighet som adeln ^.

Enligt Taines uppskattning skulle äfven adeln hafva be-

stått af omkring 130—140,000 medlemmar, fördelade på vid-

pass 26,000 familjer, hvilket utgör en adlig familj på hvart

tusental af landets innevånare. Detta stånd bestod af tvänne

' Före revolutionen räknade man i liores, sous (1 livré =: 20 s.),

dcnicrs (1 sou = 12 d.). En livré var i det närmaste lika med en franc

(dä francs-räkningen infördes, stadgades den 14 April 1796, att 5 francs

skulle motsvara 5 livrés, 1 sou och 3 deniers). En franc är åter såsom

bekant = 0,72 kronor, men penningevärdet anses vid revolutionens utbrott

liafva varit dubbelt sä högt som nu.

2 Talleyrand uppgaf den 10 Oktober 1789 för den konstituerande för-

samlingen afkastningen till 70 millioner och värdet till 2 milliarder, men
Treilhard den 18 December s. ä. värdet till 4 milliarder. Den förra beräk-

ningen liar följts af Sybel, den senare af Taine. Om värdet var 2 milliarder

efter den 4 Augusti 1789, var det i aUa händelser större före, dä de feodala

rättigheterna ännu voro oantastade.

3 Kyrkan erhöll dessutom ärligen af staten 2,500,000 livrés, men här-

vid är att miirka att genom henne ätskilliga kulturändamål tillgodosägos,

för hvilka kostnaden annars skulle drabbat statskassan. Se Necker:
De Vddinini^tvdiioii des Jinanccs II, 308 o. f.
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klasser: ämhetsadeln (la nohlesse de rohé) och deu till sitt

ursprung feodala adeln {la nohlesse d'épée). Den förras familjer

disponerade mot en viss afgiffc med full eganderätt öfver en

myckenhet vigtiga ämbeten, särskildt domareplatserna, som

sålunda kunde lemnas i arf eller säljas. Traditionerna från

feodalismens tider medförde, att den senare fortfarande för-

nämligast eguade sig åt krigstjäust, men livad som fordom

varit en skyldighet, hade nu blifvit en företrädesrätt, i det i

allmänhet endast adelsmän hade tillträde till officersplatser
',

och denna klass, särskildt dess högre medlemmar, drog dess-

utom oerhörda inkomster af en mängd siuekurer, äreställen

och hofämbeten, hvarom mera i det följande. Adeln åtnjöt

visserligen ej fullkomlig skattefrihet, och kunde ej häller,

saknande en egen representation, liksom kyrkan bestämma

storleken af sina utskylder, men de friheter, den vetat för-

skaffa sig, voro dock i hög grad betungande för de oprivi-

legierade samhällsklasserna och tillika ruinerande för stats-

verket.

La Taille, den förnämsta af rikets skatter, var dels per-

sonlig, dels en grundskatt. Från den förra voro de två högre

stånden helt och hållet befriade. Den senare utgick visser-

ligen i allmänhet från adelns liksom presterskapets jord, om
den var utarrenderad {la taille d'exploitaiion), hvilket natur-

ligtvis i någon mån återföll på jordegaren, men då oprivile-

gierade jordegare äfven betalade la taille för sin inkomst af

arrendena, voro de privilegierade befriade därifrån; för sina

skogar, parker, ängar och vinberg betalade de adlige och and-

lige ingen som hälst taille, och det har beräknats, att här-

igenom en nettoafkastning af åtminstone 432 millioner L.

var befriad från all grundskatt'-. Dessutom hade de pri-

vilegierade jordegarne rätt att fritaga från all taille en viss

' Ehuru det vanliga, var dock detta före 1781 ej en ovilkorligt gäl-

lande regel.

^ Reniontrances da liars éiat du haillage de Nemours, uppsatta

af Dupont de Nemours i Arch. pari. IV s. 114. Här upptages dock ej af-

kastningen af vinberg utan blott af skogar och ängar. Den sistnämda

beräknas för hela riket till 540 millioner och däraf angifves *l^ såsom kom-
mande på adelns och presterskapets del.
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gauska betydlig del af den öppna jord, de själfva brukade *,

och då den summa, som la fcaille öfver hela riket skulle in-

bringa, en gång för alla var fixerad, vållade alla dessa undan-

tag, att den så mycket tyngre drabbade de ofrälse klasserna.

Medelbart medförde dessutom ojämnheterna i denna skatts

fördelning en ytterligare tunga för dessa, emedan den samma

lades till grund för beräkningen af en mängd andra utskylder

(underhål] af vissa offentliga inrättningar, lokala ämbetsmäns

aflöning, vägunderhållet m. m.), hvilka således till största

delen måste utgöras af de ofrälse. Särskildt förtjänar bland

dessa vägunderhållet (les corvées) märkas, hvilket var en af

böndernas mest betungande skyldigheter. Under 16- och 17-

hundratalen uppkommo två nya skatter la capitation och tju-

gondepenningen {la vingtiemé)-. Från dessa var adeln ej be-

friad, men det framsteg till större jämlikhet, som härmed var

gjordt, neutraliserades i betydlig mån därigenom, att till

grund för beräkningen af la capitation lades den så ojämnt

fördelade la taille, och att man dessutom ej med tillbörlig

stränghet utkräfde dessa utskylder af de förnäma. De indi-

rekta skatterna^ af h\ilka saltskatten (la gahelle) och vin-

accisen (les aides) voro de förnämsta, skulle visserligen gälla

alla, men undantag gåfvos dock för de högt stående, och så-

som drabbande nödvändighetsvaror, blefvo dessa skatter alltid

relativt mera betungande för de fattiga. Hvad som ytterli-

gare bidrog härtill var att de utarrenderades, och naturligtvis

kunde de lägre klasserna mindre än de högre skydda sig för

trakasserier af arrendatorerna. Hvad saltskatten angick blef

den dessutom ännu mera förhatlig därigenom, att den drab-

bade vissa delar af riket hårdare än andra. De mest be-

tungade provinserna {les pays de grandes gabelles) voro

skyldiga att hvarje år köpa en viss qvantitet salt för ett öf-

verdrifvet högt pris (åtta gånger högre än nu, om man tager

' Turgot lieräknade, att ett sådant undantag i en ofrälses ego pä vissa

ställen l)orde hafva skattat ända till 2000 I.

I vissa i)rovinser var de privilegierades jord helt och hållet befriad

frän la taille; i nägm voro jordenatnrerna fixerade.

' Riittare U'S ringtieinc.^, ty vanligen var denna bevillning fördubblad,

stundom trodul)l)la(l.

\
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i beräkning myntvärdets förändring), ja tvånget gick ända

därhän, att det reglementerades, huru mycket hvarje person

öfver 7 år var sTiyldig att förbruka *.

Men det var ej nog med, att skatterna till staten blefvo

tyngre för de ofrälse {les roturiers) i samma mån, som de

privilegierade lyckades att undandraga sig dem. Det fans

äfven privilegier, som gjorde större delen af de förra, näm-

ligen de ofrälse jordbrukarne, skattskyldiga till de senare, och

dessa, de så kallade feodala rättigheterna, satte kronan på

systemet.

Man har länge antagit, att nästan hela Frankrikes jord

före revolutionen tillhörde adeln och presterskapet, och att

således en af revolutionens förnämsta välgerningar var, att

den i Frankrike skapade en talrik klass af små jordegare.

Detta är dock ett misstag. Hvad Frankrike före revolutionen

saknade var ett burget bondestånd med medelstora egendomar,

och det är dessas antal, som ökats genom revolutionen. De

små voro i det gamla Frankrike talrikare än i de flesta andra

europeiska länder, och de omfattade före revolutionen ungefär

ett lika stort område af landets odlade jord som efter den

samma, eller vid pass en tredjedel, fördelad på proportionsvis lika

stort antal familjer som nu. Ursprungligen hade dock förhållan-

det ej varit sådant. Visserligen hade, äfven efter feodalismens

införande, särskildt i det sydligare Frankrike (les pays de droit

écrit) bibehållit sig ett antal tämligen små fullkomligt fria egen-

domar, motsvarande vår odaljord och här kallade francs-alleux,

men i allmänhet hade feodaladeln, d. v. s. så väl verldsliga

som andliga stormän, gjort de mindre jordegarne till sina

underlydande, hvarigenom stora godskomplexer med en mer
eller mindre ofri landtbondebefolkning uppkommit, och i syn-

nerhet var detta fallet i det nordligare Frankrike (les pays

de droit coutumier), hvarest man t. o. m. uppstält såsom all-

män regel, att all jord måste lyda under en länsherre (nulle

terre sans seigneur). Under tidernas lopp lyckades emeller-

tid en del af landtbönderna både på verldsliga och andliga

gods småningom ej blott förvärfva personlig frihet, utan ock

^ Närmare upplysningar om la (jabelle meddelas i Not II.
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ärftlig besittningsrätt till sina lägenheter, dock mot fullgörande

af vissa skyldighetei" mot liufviidgodsets innehafvare, och det

var på detta sätt, som den ofvan omtalade talrika klassen af

små jordegare uppkommit. Hälften af den j)rivata jordegen-

domen skall dock fortfarande tillhört adeln och k3^rkan. De olika

slag af privat jordegendom som omedelbart före revolutionen

förekommo i Frankrike voro sålunda följande: 1) mindre, men
fullkomligt fria egendomar (francs-alleux); de kunde antingen

vara ofrälse eller adliga, i hvilket senare fall de åt egaren

medförde jagt- och domsrätt; 2) med feodala rättigheter ut-

rustade hufvudgods (fiefs dominants)^ som omedelbart lydde

under kronan och efter regeln tillhörde adeln och kyrkan,

ehuru de äfven Juinde besittas af ofrälse mot en afgift till

staten, uppgående till 1 V2 äi*s afkastning hvart tjugonde år

(franc-fief): o) under de förra lydande gods, som ursprung-

ligen varit gifna åt vasaller (adliga) mot krigstjänstskyldighet

(fiefs servants); krigstjänstskyldigheten hade nu bortfallit, de

betraktades som fullständig egendom, och de enda rättigheter,

som numera återstodo för innehafvaren af hufvadgodset, var

att uppbära en afgift, så ofta de bytte om egare, samt för-

köpsrätt vid deras försäljning (bördsrätt); de kunde själfva

medföra domsrätt samt i sin ordning vara hufvudgods i för-

hållande till andra; samt 4) de under hufvudgodsen lydande

skattskyldiga egendomarne, hvilka tillhörde de ofvan omta-

lade småbönderna. Afven de innehades med eganderätt, i

det de kunde ärfvas, delas och säljas, dock så att hufvud-

godsets egare (Ze seigneiiry i alla dessa fall fick uppbära ganska

dryga afgifter samt i det sistnämda äfven hade bördsrätt;

dessutom hvilade på dessa egendomar i förhållande till hufvud-

godset en mängd andra skyldigheter, och dessa i förening med
bristen på medelstora bondegods utgjorde det förnämsta och

egentliga felet i det gamla Frankrikes agrariska förhållanden.

Hvarje år betalade bonden (le censitaire) en eller flera grund-

skatter in natura eller penningar (cens); han hade skyldighet

att mot afgift baka sitt bröd, pressa sitt vin och mala sin

' Detta ord användes egentligen blott om frälse egare; men da sädana

enligt regeln innehade godsen, var egaren vanligen seignör.
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säd i de för dessa ändamål afsedda inrättningarne på seignö-

rens gods (hanalités) ^ I vissa provinser fick han ej sälja sitt

vin, förr än en viss tid förflutit efter skörden, på det seignö-

ren först skulle få sälja sitt {banvin); han hade att betala till

denne färgpenningar, bropenniugar, vägpenniugar, flodpennin-

gar (péages) och på vissa ställen eldstadspenningar {fouages\

vidare afgifter för begagnande af torgplatser, mått och vigt,

samt stundom äfven sådana, hvilkas grund var det beskydd

han fordom i krigiska tider kunnat finna i seignörens befä-

stade slott {les droits de guet et de garde). Liksom han

hade dagsverksskyldighet till staten, så hade han äfven sådan

till seignören (corvées), hvilken under denna titel kunde ålägga

honom uppdrag, som retade genqm sin godtycklighet eller sin

rent af ömkliga beskafienhet -. Konungen eller den seignör,

som hade den höga domsrätten, egde att bestämma öfver fisket

på hans område. Hans adliga seignör, men ej han själf hade

rätt att jaga på hans egen mark, ty jagten var uteslutande

ett privilegium för adeln, hvilket en författare som 1765 skref

om de feodala rättigheterna (Renauldon) prisade såsom en syn-

nerligt vis anordning, afsedd att bereda denna klass en lämp-

lig sysselsättning samt väuja det öfriga folket från bruket af

vapen. Detta skenbart obetydliga privilegium var i själfva

verket mera än de flesta andra egnadt att väcka ond blod.

I kraft däraf kunde seignören under förevändning att skydda

villebrådet förbjuda bönderna att företaga skörden på den tid

desse funno lämpligt. Bonden fick ej hafva skjutvapen, och

för att detta stadgande skulle efterlefvas kunde han under-

kastas husvisitation. På hans vallhundar afskar man knäse-

norna för att göra dem odugliga till jagt, och han måste utan

motstånd finna sig i, att villebrådet uppåt hans gröda eller

att den nedtrampades af adliga jägare. Ytterligare skada

därpå åstadkomnio kaniner och dufvor från hans adliga gran-

nars öppna kaningårdar och dufslag, ty om också rätten att

hålla sådana ej var uteslutande förbehållen adeln, så var det

' I Bretagne läto seignörerna omedelbart före revolutionen t. o. ui.

förstöra de handkvarnar som bönderna förskaffat sig.

^ Sä ålåg det t. ex. pu vissa ställen bönderna att slä ilijäl grodorna i

slottsdammen, pä det att dessa ej skulle störa den adliga familjens sömn.
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dock denna klass som i allmänhet begagnade sig däraf^

Samtida handlingar bära viinesbörd om det elände, som blef

en följd af dessa förhållanden. På sina ställen gick det ända

därhän, att bönderna, i sin förtviflan öfver att ej kunna skydda

sig för djuren, rent af läto jorden falla i lägervall.

I somliga provinser kvarstod ännu lifegenskapen. De
bönder, som befunno sig i denna ställning, fingo ej lemna

godsen, o^^h om de gjorde det, hade seignören i vissa trakter

rätt att återfordra dem eller åtminstone ärfva den egendom^

de i sitt nya hemvist förvärfvat, såvida detta ej hade asyl-

rätt. I alla händelser hade han rätt att bemäktiga sig den

egendom, trälen kvarlemnat på godset, och äfven om denne

till sin död kvarstannade där, tillföll hans egendom helt och

hållet eller delvis seignören, såvida ej hans naturliga arfvingar

tillhörde hans hushåll {droit de mortaille eller main-morté)-\

dessutom voro de lifegne underkastade en särskild skatt och

dagsverksskyldighet till husbonden {taille och corvée; le serf

est taillable^ corvéable et mortaillable).

Utom de nu anförda, till sin natur rent ekonomiska, feo-

dala rättigheterna funnos äfven s. k. hedersrättigheter {droits

honorifiques), hvilka dock äfven kunde medföra ekonomiska för-

delar. Den förnämsta af dessa och den, som så att säga ut-

gjorde medelpunkten för de öfriga, var den höga domsrätten

(la haiite justicej. Denna tillkom enligt regeln innehafvarne

^ Förhallandet var olika i olika provinser. Ett visst slags dufslag

{colombiers å pied) var egentligen ett privilegium för innehafvare af »den

höga domsrätten», ehuru det pä några ställen äfven tillkom egare af fiefs

att hafva sädana. I några provinser fingo äfven oadliga jordegare hafva

simplare dufslag {colombiers sur quatre piliers), men i några egde blott

adelsmän denna rätt o. s. v. Renauldon: Traitc de droits seigneiiriaux

V, SS. 428 o. f.

*

'

^ Katten att äfven på främmande ort återfordra trälen och bemäktiga

sig hans egendom kallades le droit de siiite. I Franche-Comté blef en fri

person, som uppehöll sig ett år på ett gods med droit de mortaille lif-

egen. I denna provins funnos vid revolutionens utbrott öfver 400,000 lif-

egna. Arch. pari. Yl s. 737 o. f. : de lifegna böndernas riksdagsbesvär.

Bland andra inskränkningar i de lifegnas frihet, som här omtalas, var att

deras döttrar måste tillbringa bröllopsnatten i föräldrahemmet för att ej för-

lora arfsrätt. Författarne till besvärsskriften vilja häri se en kvarlefva af

Jus jirifiKv noctis.
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af alla betitlade hutVudgods i), och ehuru betydligt reducerad

i mån af konungamaktens tillväxt, innebar den dock ännu

vid denna tid rätt och skyldighet att tillsätta ej blott polis-

tjänstemäu, utan ock de domare, som hade att i första hand

afdöma de flesta civila och kriminella mål -), samt vidare att

hålla fängelse. Till ersättning för de kostnader, som detta

skulle medföra, hade le haut-justicier inom hela domsområdet

rätt till arf efter franska undersåtar, som dogo utan att efter-

lemna lagliga arfvingar eller testamente, rätt till förirrade

husdjur, hvilkas egare ej inom 40 dagar anmält sig, rätt till

^/j eller V3 af funna skatter, till vrak, till jord, som 10 år

legat i lägervall, samt till lifdömdes konfiskerade gods. Han
hade vidare jagträtt inom hela domsområdet, rätt att hafva

egen kyrkobänk och begrafuingsplats i koret, att af kyrko-

herden mottaga vigvattnet, att jämte sin familj särskildt om-
nämnas i kyrkobönerna m. m. d., och vanligen hade han äfven

patronatsrätt. Dessutom fans för adliga innehafvare af obe-

titlade gods (franc-alleu eller fief servant) en mellersta och

en lägsta domsrätt (la moyenne och la basse j ustice), af hvilka

den förra innebar rättighet att tillsätta domare för civila mål
samt vissa mindre brottmål i första instans, och den senare

att tillsätta sådana för obetydligare civila och korrektionella

polismål. ^å godt som hela den franska landsbygden var

underkastad feodal domsrätt af något af dessa slag, ty de gods,

som själfva saknade sådan, tillhörde efter regeln med alla sina

underlydande ett annat gods' domsområde.

Men det var ej nog därmed att de båda frälseståndens

företrädesrättigheter förorsakade brist på jämlikhet och lik-

formighet i det gamla Frankrike. Äfven bland de ofrälse

stånden funnos klasser, som hade privilegier på de öfrigas

bekostnad, och äfven mellan rikets olika delar förefunnos stora

' D. v. s. fiefs dominants som medförde adliga titlar.

2 Ursprungligen hade all domsrätt tillhört vasallerna, men när konunga-

makten tillväxte, tillsattes kungliga domare kallade bailUs eller scnéchaux
(deras domsagor: bailliages eller sénéchaussées), till hvilka man kunde
vädja från vasallernas domstolar, eller som helt och hållet drogo under sig

vissa mål (cas royaux). Under dem stodo lägre kungliga domare kallade

prévöts.
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olikheter i rättigheter. Sålunda låg stadsförvaltniugen i häu-

derua på vissa familjer, som köpt eller ärft ^ magistratsämbe-

tena, och dessa förstodo vanligen att låta skattebördorna i

form af oktrojer på nödvändighetsvaror hårdast falla på

den lägre befolkningen, och själfva rätten till arbete hade

blifvit ett privilegium genom monopol och slutna skrån. Den,

som ej tillhörde handels- eller handtverksaristokratien, hade

sålunda nästan lika svårt som den, hvilken ej tillhörde svärds-

eller ämbetsaristokratien, att få tillfälle att göra sin duglighet

gällande, och bonden, som genom att bosätta sig i staden

sökte undgå seignörens förtryck, vann knappast mycket på

bytet, såvida han ej lyckades gifta sig in i ett skrå. Från

utskrifningen eller rättare utlottningen till krigstjänst voro

städernas invånare liksom de egentliga privilegierade, ämbets-

männen etc. fritagna, och denna börda drabbade sålunda helt

och hållet bönderna. Vissa städer och vissa provinser åtujöto

jämväl stora fördelar med afseende på skattebördor (se t. ex.

ofvan angående saltskatten) och själfstyrelse, och en mängd
tullgränser störde samfärdseln mellan landets olika delar ^.

En annan olägenhet var bristen på en gemensam rikslag-

stiftning. Ludvig XIV hade visserligen gjort början till en

sådan, men ännu följdes inom olika provinser olika rättssed-

vänjor, och särskildt var skilnaden i detta hänseende stor

mellan det sydliga Frankrike (les pays de droit écrit), där

den romerska rätten hufvudsakligen följdes, och det norra {les

2)ciys de droit coutumier)^ där en oändlig mängd skiftande

rättssedvänjor voro rådande.

De missförhållanden, som blefvo följden af detta sakernas

tillstånd, voro i sanning fruktansvärda. Visserligen har man,

hvad fastighetsskatterna och de feodala bördorna angår, på-

pekat, att de för Frankrike äfven medfört en fördel, nämligen

uppkomsten af ett bondestånd med ärftlig besittningsrätt till

jorden, i det att just genom de stora skyldigheter, som nu

' Ilrsprungiigen hade städerna själfv;i valt sina magistratspereoner,

men 1692 beröfvades de denna rättigliet af Ludvig XIY, som skaffade sig

en inkomstkälla genom att göra platserna i stadsförvaltningen fala. Genom
k()p kunde sedan äfven ärftlig besittningsrätt förvärfvas.

' Om de olika tuUonn-adena se Not. III.
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hvilade på denna, det blef möjligt för jordbruksarbetaren att

förvärfva en egen torfva, hvilket han däremot svårligen skulle

hafva förmätt, om han med en stor köpeskilling i stiillet för med
årliga utskylder, haft att betala eganderätten därtill. I detta

åskådningssätt ligger onekligen en sanning, men om bördorna

på det mindre jordbruket äro sådana, att de alldeles nedtynga

denna näring och dess idkare, blir vinsten af ett dylikt sy-

stem dock ganska tvifvelaktig. Ett oskäligt betungande af

jorden må vid en viss tidpunkt vara nyttigt såsom ett till-

fälligt botemedel mot den fasta egendomens samlande på för

få händer; i längden blir det dock ett missförhållande som

måste afhjälpas, om ej både den enskilde och det hela skola

blifva lidande. Och onekligen hade detta förhållande inträdt

i Frankrike vid tiden för revolutionens utbrott.

Taine har beräknat, att de direkta skatterna till staten

för censitären i medeltal uppgingo till öfver 53 procent af

hans nettoinkomster samt att tionden och de feodala rättig-

heterna togo hvardera minst I4V4 procent; återstodo således

mellan 18 och 19 procent för hans egen räkning, men med
dessa skulle äfven de indirekta skatterna bestridas. I lika

dålig ställning befunno sig jordarbetarne på de gods, som

seignörerna behållit för sig själfva. Det vanliga brukniugs-

sättet af dessa gods var att jorden i små lotter utdelades till

ett slags torpare, som af godsegarne erhöllo utsäde, ki*eatur

och redskap, men i stället till honom lemnade halfva skörden.

Huru betungande dessa vilkor i själfva verket voro ses däraf,

att i England V4 ^^ jordens afkastning då, ansågs såsom ett

högt arrende, och där hade egendomsherrarne dock att själfva

betala dryga utskylder, under det att de i Frankrike förstått

att till stor del vältra dessa på sina underhafvande. Också

uppger Turgot, att i Limousin och Angoumois lefnadsomkost-

naderna på person för dessa hälftenbrukare måste inskränkas

till högst 25 ä 30 francs värde pr år, och att den stora frågan för

dem i allmänhet blott var att undgå hungersdöden. Systemet

blef ej häller gynnsamt för jordegaren. Om dennes intägter

också därigenom onaturligt uppdrefvos, så blefvo de i stället

osäkra både på grund af hälftenbrukarnes ofta inträffade in-

solvens ocb därigenom att desse, fintlige genom nöden, fÖr-
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stodo att på åtskilliga sätt undandraga sig sina skyldigbeter,

såsom t. ex. genum att på sin jordlott till det yttersta in-

skränka odlingen af spannmål, den vara i hvilken deras ut-

skylder till jorddrotten skulle utgå.

Alla dessa omständigheter medförde de beklagligaste följ-

der med afseende på det franska jordbrukets resultat. Ej

nog med att bälftenbrukarne försummade sädesodlingen, den

frihet, som ängar, vinberg m. m. i adelsmännens ego åtnjöto

från la taille, lockade äfven seignörerna att låta stora stycken

af åkerjorden förvandlas till dylika; om också censitären i

följd af den kärlek, som den franska bonden alltid hyser för

den egna torfvan, nedlade mycken flit på dennas odlande, var

hans ställning dock alt för usel för att han skulle kunna

åstadkomma några verkliga förbättringar ^ och det samma
gälde i ännu högre grad om hälftenbrukaren. I några pro-

vinser, särskildt i norra Frankrike, var visserligen tillståndet

drägligare; i stället för hälftenbruket herrskade nämligen här

ett ordentligt arrendesystem, som möjliggjorde ett mera ratio-

uelt jordbruk, och detta inverkade äfven fördelaktigt på censi-

tärernas ställniug, i det desse kunde få arbetsförtjänst hos de

burgne arrendatorerne och därför snarare voro att betrakta

såsom en bofast arbetarebefolkning än såsom en afsigkommen

bondeklass. Att dessa undantag ej förmådde på det stora

hela förändra ställningen-, visa emellertid åtskilliga statistiska

uppgifter som finnas från denna tid. Då den engelska jorden

under 18:de århundradet gaf 12:te kornet, gaf den franska i

allmänhet blott 5:te eller 6:te, och 1750 beräknades att '/^ af

åkerjorden ej längre användes till sädesodling. Också var

hungersnöd i det af naturen så rikt utrustade Frankrike un-

der denna tid en oupphöi-ligt hotande landsplåga.

De missförhållanden som i det o-amla Frankrike förorsa-

kades af bristen på jämlikhet förmå dock ej ensamma för-

klara uppkomsten af revolutionens stora katastrof Utan att

gifva upphof till dylika omstörtningar förekommo likartade

' Detta har bevitnats af den insigtsfuUe engelska jordbrukaren Artluir

Young, som kort före revolutionen företog en resa i Frankrike.

2 Den del af landet där arrendesystemet var rådande anses blott liafva

utgyort "h.
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företeelser, om också ej alltid i lika stor utsträckning, då i

alla europeiska länder, särskildt de, hvilkas sociala tillstånd

liksom Frankrikes hvilade på feodalistiska principer, och livad

själfva fördelningen af jorden angick voro förhållandena i

Frankrike såsom ofvan anmärkts t. o. m. gynnsammare för det

lägre folket än på de flesta andra ställen. För att finna den

förklaring vi söka, måste vi därför utsträcka vår betraktelse till

själfva statssMcJcet. Först genom att låta de sociala förhål-

landena belysas af de politiska^ kanna vi förstå denna ancien

régime, hvilken, skenbart så olikartad med revolutionen, dock

blott var puppan, hvarur denna skulle utveckla sig.

Huru vidunderligt det feodala samhällsskicket än kan

förefalla en senare tids människor, har det dock en gång för

de europeiska folken inneburit verkliga fördelar. Mot slutet

af den karolingiska tiden hade den gamla skyldigheten att

göra krigs- och tingstjänst för de mindre jordegarne blifvit

så betungande, att desse ofta funno det fördelaktigare att

med uppoffrande af sin eganderätt ställa sig i beroende af

de mäktiga herrar, hvilkas underhafvande åtnjöto frihet från

krigstjänsten (härbannet) samt ej behöfde infinna sig på de

allmänna tingen. Denna rörelse fick en ännu kraftigare im-

puls genom den förvirring, hvari det karolingiska rikets del-

ning och nordmannatågen störtade det södra och mellersta

Europa. Så fruktansvärd var den upplösning af alla sam-

' hällsförhållanden, som då egde rum, att regenterne ej längre

förmådde bereda undersåtarne det skydd till person och egen-

dom, som är statens ändamål; att erhålla ett sådant blef en-

dast möjligt genom att sammansluta sig med de stormän,

som under den allmänna förstörelsen förstått, ej blott att be-

vara, utan äfveu att utvidga sin makt, och hvilkas slott och

beväpnade följen lofvade ett värn mot den rådande rättslös-

heten. Utan tvifvel har denna anslutning mången gång varit

tvungen, men mången gång har den dock äfven helt säkert

skett af fri vilja. De jordegare, som härvid själfva förmådde

medverka till försvaret, d. v. s. göra rusttjänst, blefvo då ad-

liga vasaller och deras förra egendomar län (fiefs servants);

de, som ej hade nog mod eller tillräcklig förmögenhet här-

till, blefvo landtbönder, hvilka sålunda, för att vinna någon
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säkerhet till person och egendom, uppoffrade sin gamla odal-

frihet eller till och med sin personliga frihet ^ Onekligen

egde de feodala egendomsförhållandena under dylika omstän-

digheter ett visst berättigande. Det må hafva varit beklag-

ligt, att massan af folket förlorade sin själtständighet. Dess

tillstånd skulle dock hafva varit ännu mera sorgligt utan det

mått af ordning och rättsskydd, som bereddes af seignörerne,

och om dessa hade stora privilegier, så hade de sålunda också

skyldigheter, nämligen först och främst att sörja för försvaret

och rättsväsendet, men vidare äfven att anskaffa och under-

hålla de allmänna inrättningar såsom kvarnar, broar etc,

hvilka antagligen denna tid ej kunnat utan deras initiativ

hållas i hjälpligt skick och hvilkas monopoliserande därför

då ej var aJldeles förkastligt. I det berättigande, som feoda-

lismen sålunda under en viss period egde, ligger också för-

klaringen till de ädla och tilltalande yttringar af mänskligt

lif, som onekligen midt iblaud råheten och förtrycket upp-

blomstrat på detta samhällsskicks grund.

Emellertid är det tydligt, att en dylik ordning, i hvilken

ett fåtal såsom arf och eget slagit under sig ej blott tiertalets

egendom och personer, utan ock själfva samhällsmyndigheteu,

endast kunde vara en nödfallsutväg. Dessutom är att märka,

att den feodala apparaten, afsedd som den var för tider af

våld och förvirring, behöfde oupphörligt uppöfvas genom krig

för att ej så att säga förrosta och råka i olag, och härigenom

har feodalismen, i stället för att skydda mot krigstillståildet,

kommit att själf bidraga till dess förlängning; och då den

äfven i sådant hänseende visade sig skadlig för folkens ut-

veckling, att den hindrade deras sammanslutning till natio-

nella stater, blef det slutligen en oafvislig nödvändighet att

dess makt bröts. Det var detta verk som utfördes af den

starka konungamakt, som vid medeltidens slut uppstod i de

flesta europeiska länder. Genom den samma samlades folken

till nationella enheter, samhällsmyndigheteu öfverflyttades från

' livad HJlrbkildt lifegenskapen angår bör märkas, att den i mänga fall

innebar en förbättring och ej en försämring i det lägre folkets ställning.

Du slafveriet genom kyrkans inflytande npphörde, blefvo nämligen de förra

slafvarne vanligen lifegna.
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seignörerna till konungen samt återtog i hans hand sin offi-

ciella karaktär; det skydd, som förut endast de förre kunnat

åstadkomma mot yttre fiender, blef det nu regeringens sak

att bereda, hvarför också vasallerne förlorade både rätten och

skyldigheten till krigföring, och sedan lugnare tider sålunda

uppstått, behöfde ej längre de för kulturen nödiga inrättnin-

garne monopoliseras för att bringas till stånd.

Då de skyldigheter, som ursprungligen betingat privi-

legierna och de feodala rättigheterna, sålunda försvunno, hade

det rationellaste naturligtvis varit, att äfven dessa privilegier

och rättigheter bort upphöra, ty om det ligger en viss billig-

het däri, att en klass, som utför ett kraftigare samhällsarbete,

intager en förmånligare ställning, så äro å andra sidan sociala

företrädesrättigheter endast så länge berättigade, som de mot-

svaras af större prestationer. Att beröfva feodaladeln dess

suveränitetsrättigheter och på samma gång de sociala före-

träden, som åtföljde dessa, var dock något, som vid nyare

tidens början ej låg inom möjlighetens område.

För att hindra samhällsutvecklingen från att råka på

osunda afvägar återstod då blott att låta dessa privilegier,

som regenterna ej kunde afskaifa, åter så att säga förtjänas

genom andra skyldigheter, afpassade efter de förändrade tids-

förhållandenas kraf. I hvarje samhälle behöfves en aristokra-

tisk eller ledande klass. Idealet för en sådan är visserligen

ej en privilegierad bördsadel ^ men vid samhällsproblemets

' Till en del torde dock aristokratien i hvarje samhälle komma att

hvila pil börd (ehuru ej pä privilegier). Hela den jordiska utvecklingen

beror af en den ena generationens ärfvande frän den andra, och de, som

fä mera af ett sådant arf, hafva nödvändigt en större möjlighet till utveck-

ling än de, som fatt mindre. Detta mä synas vara en orättvisa, men frän

denna lag kunna människorna lika litet som växterna och djuren, folken

lika litet som individerna helt och hållet frigöra sig. Kraftigare djur- och

växtformer uppkomma genom att vissa egenskaper utvecklas genom arf.

Att européerna nu äro öfverlägsna t. ex. Afrikas vildar, beror till stor del

af att de fÖrra mottagit ett större bildningsar/' än de senare, och pä samma
sätt är den rikedom som ärfves, den bildning som barnet i en förfinad

familj insuper, intet annat än ett af fäderna undangjordt materielt eller

ideelt arbete. Inom det mänskliga samhället höfves det emellertid att söka

mildra denna lag genom att bereda möjligheter till högre utveckling ät

dem, som äro mäktiga däraf utan att hafva fatt ett dylikt arf, sä att den
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lösning låter det sig ej göra att räkna blott med idealer,

utan man måste taga liännyn till de faktorer, som verklig-

heten gifver, och då det vid den nyare tidens början ej hunde

hjälpas att privilegierna fortforo, ja, då de under denna tid

kanske voro det enda medlet att mot en alt förkrossande

statsdespotism bevara ett själfständigt aristokratiskt samhälls-

element, fans ej någon bättre utväg än att förmå deras inne-

hafvare att också uppfylla de aristokratiska funktioner, af

hvilka samhället hade behof.

Det var detta som t. ex. utgjorde grundtanken i Gustaf II

Adolfs, af Axel Oxenstjerna fortsatta, stundom klandrade, men

i själfva verket om en ovanlig både statsmanuaklokhet och

fosterlandskärlek vittnande förfaringssätt gent emot den sven-

ska adeln. Alt för skarpsynt för att ej inse omöjligheten af att

upphäfva privilegierna, inlät sig den store konungen ej på ett

dylikt försök, utan eggade i stället adeln till att genom stats-

tjänst återgälda dem och skapade därigenom ej blott aristo-

kratiens utan ock fäderneslandets storhet. Men hvad som

härvid är det mest beundransvärda var, att denna politik

innebar en uppoffring af hans egen personliga maktfullkom-

lighet, som vida mer skulle befrämjats genom det under före-

trädarne vanliga »fogde- och sekreterareregementet».

Afven i de flesta andra europeiska länder utom Frank-

rike utvecklade sig adeln, om också under olika -former och

långtifrån alltid på grund af en så klart fattad idé, under

15- och 1600-talet, från en klass af mer eller mindre suveräna

småfurstar till det första poUtisha ståndet, och häri har man
att söka förklaringen, både hvarför dessa århundraden utgöra

det mest lysande bladet i den europeiska adelns historia ^
och hvarför i många länder privilegiernas bibehållande med
jämförelsevis ganska stort jämnmod kunde af folken fördragas.

Det slag af offentliga funktioner, som adeln härvid i främsta

aristokrat iiska klassen oupphörligt rekryteras ocli omsattes. Privilegieväsen-

dets fel är dels att det hindrar detta, dels att det gör de förmåner, som
borde följa af ett behörigt begagnande af denna möjlighet, till en ovilkorlig

rättighet, hvilket lätt verkar försoffande.

* »Man kunde kalla det (denna tid) den adliga tiden i Europas historia .

Geijer: Feodalism och Republikan ism.
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rummet fylde, var officerstjäust i de nybildade stående arméerna,

men därjämte egnade den sig äfven åt den högre civila för-

valtningen \ och då den kvarstannade på sina gods, vårdade

den sig om sina underhafvandes bästa- eller blef såsom i

England organ för den lokala själfstyrelsen. Det vigtigaste

från politisk synpunkt i alt detta var, att härigenom en mot-

vigt bereddes mot den starka konungamakten, ?om sålunda

hindrades från att urarta till en godtycklig och alt centrali-

serande despotism, och naturligtvis blef detta i synnerhet

händelsen, då aristokratien använde den själfstän digare ställ-

ning, som bereddes af dess bildning, börd, rikedom och privi-

legier, till att göra sig till förkämpe för den konstitutionella

friheten. Att denna ej helt och hållet utplånades under den

starka utveckling till envälde, som vid nyare tidens början

egde rum, därför har Europa i själfva verket att tacka fort-

varon af en mäktig bördsaristokrati, och den tjänst, denna

härigenom gjort kulturen, är sådan, att den visserligen för-

mår uppväga många olägenheter.

Om också ansatser till ett dylikt tillgodogörande af det

aristokratiska samhällselementet ej alldeles saknades i Frank-

rike, råkade de emellertid där snart på afvägar eller blefvo

afbrutna. När den starka konungamakten här, efter att

hafva utfört sin stora mission: störtandet af feodalismens po-

litiska bygnad, började urarta till envälde, satte sig visser-

ligen äfven den franska adeln i begynnelsen till motvärn,

men ej för att upprätta en konstitutionell frihet, utan för att

återställa medeltidens med det moderna samhället oförenliga

aristokratiska suveränitet, och dä det sista af dessa försök

(la Fronde) misslyckats, då lät adeln despotismen fritt utveckla

sig, mot att den själf fick behålla sina ofvan skildrade rättig-

heter samt dessutom genom hofgunsten bereddes ytterligare

fördelar på det öfriga folkets bekostnad. Så har man kunnat

tala om ett mellan det franska konungadömet och den franska

aristokratien afslutadt »fördrag»^, hvars innebörd var, att det

förra, »då det hindrade feodalismen att fortfara såsom ett po-

' Särskildt var detta, säsoni bekant, fallet i Sverige.

2 I Preussen var detta t. o. m. genom lagen (Fredrik II:s) älagdt godseg^arne.

^ Jemför Chérest a. a. II, s. 520.

S. J. Boethius, Franska revolutionen. '6
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litiskt ondt, i stället gaf den frihet att kvarstå såsom ett

socialt», och att adeln af tacksamhet härför nu i sin ordning

medgaf konungamakten att utveckla sig till ett annat politiskt

ondt: despotismen. Denna uppgörelse bragtes till sin full-

bordan af Ludvig XIV. Den politik, han härvid följde, var

i själfva verket den fullkomliga motsatsen till Gustaf Adolfs

och Axel Oxenstjernas ofvan skildrade.

De franska provinserna voro af ålder indelade i general-

guvernörskap (stora och små) och styrdes genom general-

guvernörer, tillhörande landets mest framstående slägter.

Desse ämbetsmän hade vid nyare tidens början nästan blifvit

> konungar livar i sin landsort», och riket sväfvade sålunda i

fara att hemfalla under ett nytt politiskt feodalsystem. Det

var därför nödvändigt att stäfja deras makt, men Ludvig XIV
nöjde sig ej med att söka nå detta mål genom lämpliga kon-

troller. Inseende, att hans personliga maktfullkomlighet skulle

lida, om förvaltningen förblefve i händerna på personer med
en själfständig aristokratisk samhällsställning, förvandlade han

de gamla ämbetena till endast inkomstbringande sinekurer.

Alt arbete i och för förvaltningen och med detsamma all

myndighet anförtroddes åt s. k. intendenter \ hvilka voro af

ofrälse börd eller färskt adelskap och under sig hade en stab

af ännu mera lågättade biträden-, och den högättade guver-

nörens hela åliggande blef att vid högtidliga tillfällen repre-

sentera och att uppbära inkomsterna, hvilka kunde uppgå ända

till 1—200,000 L. Intendenten åter var endast en agent utan

all själfständighet åt statsrådet (le conseil d^état) och inom

detta närmast åt finansministern {le contröleur general)^ och

på samma gång detta öfverensstämde med enväldets syften

' Intendenturen, uppkommen genom tillfälliga beskickningar af rege-

ringsonibud till provinserna och arméerna, vann visserligen stadga redan

imder Kiclielieus förvaltning, men enligt livad Hanotaux: Les premiers
intcndants de justice (Rcmie historique 1883. .Jämf. ock samme förf.:

Or/r/tncs tfc ('institution des intcndants des provinces, 1884) visat, var

Ivichelieus mening ej att de skulle direkt öfvertaga förvaltningen, utan att

de skulle såsom ett slags »missi dominici» (ifvervaka densamma. Under
Mazarin ocli I^udvig XIV erliöll institutionen sin slutliga karaktär. Det

fans iifvon intendenter för kolonierna, flottan m. m.
' Om f()rvaltningen pa landsbygden, se närmare Xot IV.
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med afseeude på förvaltningens karaktär, blef det ett medel

att afskräcka den stolta aristokratien från att egna sig åt

intendenturen. På samma sätt utestängdes denna klass äfven

från statsrådet, förvaltningens medelpunkt, hvilket ej såsom

t. ex. det gamla svenska riksrådet intog en själfständig poli-

tisk ställning, som kunnat locka de förnäma, utan endast ut-

gjorde en förvaltningsapparat, och vägen till inträde däri gick

ofta genom intendenturen. Så uppkom denna ryktbara franska

centralisation, som visserligen stälde landets alla ressurser till

konungamaktens disposition och därigenom blef orsaken till

Frankrikes politiska öfvervigt under det 17:de århundradet,

men som på samma gång förgiftade källorna för dess poli-

tiska lif genom att till blott tärande förvandla den klass, som
varit mest eguad till statstjänst, samt genom att tillintetgöra

den lokala själfstyrelsen. I de områden, där provinsialständer

lyckades bibehålla sig (les pays cVétafs), skedde det sistnämda

visserligen ej helt och hållet, i det provinsialständerna jämte

intendenterna deltogo i vissa förvaltningsbestyr (skatternas

fördelning, kommunikationsväsendets ordnande m. m.), ja t. o. m.

kunde bafva en viss skattebevillningsrätt, men ehuru deras verk-

samhet hör till ljuspunkterna i det gamla Frankrikes offent-

liga lif, voro de dock för mycket undantag för att kunna i

väsentlig mån förändra den allmänna karaktären af rikets för-

valtning och stundom blefvo de t. o. m. skadliga, i det de an-

vände sin makt till att bereda sina provinser fördelar på det

helas bekostnad ^

Lika litet som med afseende på förvaltningen förstod den

franska adeln att i konstitiitionelt hänseende vårda de upp-

gifter, som dess ställning bort ålägga den. Vid nyare tidens

början funnos i Frankrike en herredag {les notahles) och en

rihsday (les états généraux)^ och i båda dessa utgjorde adeln

så att säga centralpelaren. Upptagen af egoistiska och småsin-

nade intressen, lät den emellertid konungamakten småningom
skjuta dem å sido, och nöjd med de fördelar som dess privi-

legier och hofgunsten medförde, fann den sig slutligen stilla-

tigande i, att de ej mera sammankallades (herredagen ej efter

1626 och riksdagen ej efter 1614).

* Om statsrådet ocli provinsialständerna, se närmare Not V och VT.
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Af alla de institutioner, som en gång inneburit ett värn

mot det kungliga godtycket, återstod till sist endast en enda,

nämligen rikets öfverdomstolar, parlamenten, och några andra

s. k. suveräna ämbetsverk med större eller mindre domsrätt ^ 1

dessas handlingar skulle kungliga förordningar inregistreras

för att blifva gällande inom deras förvaltningsområden, och

de hade härvid rättighet att göra invändningar eller före-

ställningar {remontrances) samt ansågo sig t. o. m. befogade

att vägra inregistrering, d. v. s. ansågo sig mot konungen ega

veto. I främsta hand tillkom denna inregistrerings- och där-

med sammanhängande vetorätt den förnämsta af och enligt

dess egen åsigt hufvudet för dessa »cours souveraines» : pariser-

parlamentet. Dess område iunefattade kärnan af det egent-

liga EVankrike; det bestod ej endast af egentliga parlaments-

ledamöter utau ock af prinsar af blodet och rikets pärer ^,

hvilka dock blott deltogo i behandlingen af vigtiga politiska

ärenden; i dess akter skulle ej blott inregistreras de edikt,

som angingo dess eget område, utan alla för hela riket ge-

mensamma lagar och vigtiga statshandlingar, och det gjorde

efter riksständernas upphörande anspråk på att företräda

deras ställe.

Om någon aristokratisk själfständighet och duglighet fans

inom F]'ankrike under tiden närmast före revolutionen, har

man också att söka dessa egenskaper inom ämbetsmannaadeln,

som med ärftlig rätt disponerade platserna inom dessa ämbets-

verk, och med livars företrädesrättigheter sålunda verkligen var

förenad en skyldighet att fullgöra vigtiga offentliga funktio-

ner; men å andra sidan utvecklade sig inom denna klass till

en nöjd, hvartill historien knappast kan uppvisa ett motstycke,

den halsstarriga konservatism, för hvilken gamla kollegiala insti-

tutioner lätt blifva en plantskola. Tjänsternas ärftlighet med-

förde dessutom en frestelse att missbruka ämbetsmyndigheten

till befrämjande af ståndsintresset, och slutligen var det nog

en abnormitet, att den politiska kontrollen öfver regeringen

' Se ytterligare härom Xot \I1.

' Pärerna voro dels andliga dels verldsliga; de hade ursprungligen

varit konungens omedelbara vasaller, men sedermera gafvo konungarne den

verldsliga pärsviirdigheten såsom en utmärkelse at vissa slägter.
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var lagd i händerna på ämbetsverken i stället för på repre-

sentationen; också finner man, att den lika ofta brukats till

hindrande af nyttiga reformer som till värn emot despotis-

men. För öfrigt var vetorätten ej obestridd. Från konunga-

maktens sida påstods, att, om konungen i egen person infann

sig i pariserparlamentet och lät verkställa inregistreringen (i

en s. k. Ut de justice)^ egde parlamentet ej vidare rätt att

göra motstånd ^ Emellertid hände det dock, att det äfven i

sådant fall protesterade mot inregistreringens giltighet, ja

stundom för att tvinga regeringen till eftergift upphörde med
sin verksamhet såsom domstol; för konungamakten återstod

då endast att tillgripa våldsåtgärder, såsom parlamentsleda-

möternas fängslande eller förvisning från Paris. När rege-

ringsmakten låg i starka händer, såsom under Richelieus och

Ludvig XIV:s tid, vågade emellertid parlamenten vanligen ej

inlåta sig på någon opposition, och sålunda saknades då i det

franska samhället hvarje skranka mot despotismen.

Hvad domareplatserna voro för ämbetsadeln, var militär-

tjänsten för svärdsadeln. Det feodala ridderskapets ättlingar

ansågo krigets yrke såsom sin egentliga kallelse, men äfven

vid fullgörandet af denna offentliga funktion, den enda, som

de ännu uppfylde, hade, såsom redan är antydt, skyldigheten

fått träda tillbaka för fördelarne. Ej nog med att officersplat-

serna efter regeln voro förbehållna adeln i allmänhet; de

högre militära beställningarna stodo i praxis endast öppna för

de förnämare medlemmarne af denna klass. Redan i vaggan

erhöllo desse vanligtvis officersfullmakt, ocli efter regeln voro

alla öfversteplatser dem förbehållna -). Någon tjänstgöring i

fredstid, någon militärisk utbildning kom för dem vanligen ej i

fråga, utan det egentliga arbetet sköttes af de ofrälse krigare,

hvilka undantagsvis lyckats erhålla befälsplatser, eller af låg-

adliga officerare. I krig infunno sig visserligen de förnäma vid

regementena, men saknande all kännedom om sitt yrkes de-

' Lit de Jiistice motsvarades i provinsparlamenten däraf, att konungen
lät genom provinsgiivernören befalla inregistrering »sans délibération».

2 För lägbördiga officerare, t. o. m. ofrälse, fans dock tiU 1788 en möj-

lighet att nppnä generalsgi'ad, därigenom att man kunde befordras till sådan

utan att liafva varit öfverste.
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täljer, sågo de i fälttågen eudast lustpartier, som med till-

fallen till personlig bravur kryddade det till lägret öfverflyt-

tade yppiga hoflifvet. Af anslagen till arméen gick brorslotten

till de åt högadeln förbehållna sinekurerna, om hvilkas antal

man kan göra sig en föreställning däraf, att den franska ar-

méen kort före revolutionen räknade ej mindre än 1171 gene-

ralspersoner, och att af in allés 90 millioner L. användes endast

44 till soldaternas underhåll. Om de lägre officersplatserna

voro illa aflönade, så bereddes i stället en fördel åt lågadeln

genom deras öfverdrifvet stora antal: på en armé af omkring

200,000 man fuunos icke mindre än 60,000 officerare (dock

däri inbegripet underofficerare), och för ungefär hvar 3:dje

soldat hade man således en befälsperson. Dessa missförhål-

landen kunde i längden ej undgå att äfven inverka skadligt

på arméens dugbghet och anda. Under det att bland det

högre befälet herskade själfsvåld och bristande yrkesskick-

lighet, spred sig bland de illa aflönade underofficerarne och de

i elände lefvande soldaterna ett missnöje, som för disciplinen

innebar betänkliga vådor och framkallade talrika deserterin-

gar. Också trädde redan under sjuåriga kriget, när den franska

arméen skulle mäta sig med den på en järnhård disciplin hvi-

lande preussiska krigskonsten, dess inre upplösning i öppen dag.

Hvad som fullbordade den franska aristokratiens mora-

liska ruin var emellertid det förhållande, hvari den under

Ludvig XIV:s regering trädde till hofvet. Beröfvad tillfälle

att deltaga i det politiska lifvet och i den egentliga admini-

strationen, skulle dock den privilegierade godsegareklassen

kunnat blifva af ganska stor nytta, om den egnat sig åt skö-

tandet af sina egendomar, blifvit själen i för provinsen gag-

neliga företag, varit sina underhafvandes naturliga beskyddare

mot de kunojli^a ämbetsmännens förtrvck samt begaofuat den

seignöriella domsrätten till åvägabringande af en god och kost-

nadsfri rättsskipning. Men äfven genom en dylik verksamhet

skulle adeln hafva bevarat en viss själfständighet, och detta

var mera än Ludvig XIV:s alt uppslukande maktlystnad och

fåfänga kunde fördraga. Han ensam ville vara den sol, hvar-

omkriug alt i hans rike skulle vända sig, och därför tålde

han ej, att de förnäma kvarstannade i provinserna och blefvo
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medelpunkter för lifvet i dessa, utan fordrade, att de skulle

infinna sig i Versailles för att där bringa honom sin hyllning.

<jrjorde de detta, läto de uppvaktningar vid hofvet blifva lif-

vets egentliga uppgift, då öppnades för dem Versailles' för-

trollade verld af konuugagunst, njutningar och nöjen, då hade

de att vänta befordringar, sinekurer och pensioner: med ett

ord, hvad som i andra samhällen anses böra vara förtjänstens

belöning, det blef här sysslolöshetens ^

Dessa lockelser förfelade ej att göra sin verkan, under-

stödda som de blefvo af det franska lynnets fåfänga och svag-

het för det glänsande. Enstaka undantag gåfvos väl, dä adels-

mannen stannade på sitt gods, och särskildt var detta fallet i

Anjou och Bretagne; där var också trots hälftenbrukss3^stemet

böndernas tillstånd drägligt, och ett patriarkaliskt förhållande

herskade mellan dem och seignörerna. Huru detta emeller-

tid uppfattades på högre ort visar en intendentsrapport från

Anjou, hvari klagas öfver, att adeln i denna provins föredrog

att lefva bland bönderna i stället för att i Versailles uppfylla

sina skyldigheter mot konungen. När olyckan kom, skulle

det dock visa sig, att det var bland de föraktade landtjunkarne

i denna trakt (Vendée) och ej bland den smickrande hofadelu,

som konungadömet hade sitt pålitligaste stöd.

I regeln strömmade emellertid de förnäma till Versailles,

hvarest de tillbragte största delen af året under uppvaktnin-

gar, fester och intriger. Så beröfvades provinserna sina natur-

liga ledare och aristokratien det sista tillfället till nyttig verk-

samhet. Särskildt betecknande är i detta hänseende det sätt,

hvarpå den seignöriella domsrätten under dessa förhållanden

kom att handhafvas. Ehuru denna besynnerligt nog ej inne-

bar, att adelsmännen själfva skulle få vara domare, utan en-

dast gaf dem rätt att tillsätta sådana, skulle den dock äfven

i sådan form kunnat bereda godsegarne möjlighet att på den

' Af Necker Ijeräknades pensionernas ärliga belopp till 28 millioner;

de utomordentliga invisningar pä statskassan, som konungen gjorde till

gäfvor och gratifikationer under aren 1774—89, stego enligt »röda boken»

till 227,985,716 L. Pä Iwilka grunder pensioner plägade utdelas ses af en

uppgift, anförd af Taine, att ]m. en vecka utdelades 128,000 L. i pensioner

ät damer vid hofvet, under det att pä tvä är inga pensioner gifvits. ät

officerare.
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lokala rättskipningen samt politieväsendet utöfva ett gagnande

inflytande; men då Englands stolta aristokrati, som förlorat

den ärftliga domsrätten, eftersträfvade såsom en heder att få

i egenskap af fredsdomare sörja för upprätthållandet af en

god ordning bland sina Qnderhafvande, funno de franska adels-

männen en dylik S3^sselsättniug simpel och ovärdig i jämfö-

relse med Versailles' förfinade hoflif, och domsrätten med ty

åtföljande funktioner blef för dem blott ett besvär, som de sökte

komma ifrån till bästa möjliga pris, så vida de ej rent af för-

vandlade den till en inkomstkälla. Ehuru det var påbudet^

att handhafvaren af den seignöriella domsrätten skulle af le

justicier erhålla anständig lön, iakttogs detta i allmänhet ej

;

ja stundom såldes t. o. m. platserna, hvaraf följden naturligt-

vis blef att de råkade i händerna på okunniga eller tvetydiga

personer — det finnes t. o. m. exempel på att seignören åt

betjänter anförtrott rättskipningen — som höllo sig skadeslösa

genom mutor och utpressningar. De seignöriella fängelserna

befunno sig vanligen i det eländigaste skick \ och för att be-

spara le justicier kostnaderna af fångarnes underhåll lemnades

ofta grofva brott obeifrade. Så blefvo just de feodala rättig-

heter, som mer än något annat bort kunna försona folket

med aristokratiens privilegierade ställning, nu ett medel att

göra denna ännu mera förhatlig.

Afven liyrhan drogs in i denna förvända sakernas ord-

ning. De franska konungarnes rätt att tillsätta en stor mängd
andliga platser begagnades på sådant sätt, att de mera bety-

dande nästan uteslutande förbehöllos åt medlemmar af för-

näma familjer samt utdelades ej på grund af förtjänst, utan

på grund af hofgunst; så lockades äfven den andliga aristo-

kratien till hofvet; så blefvo kyrkans förnämsta platser blott

ett supplement till de sinekurer och pensioner, som utgjorde

adelns belöning för det den svikit sin mission inom samhället,

och isynnerhet hvimlade hofvet af förverldsligade abbéer, som

ej blott försummade sina skyldigheter mot de gods, hvaraf de

drogo inkomst, utan äfven sina rent andliga åligganden. Att

' Detsamma var äfven forhallandet med de ekonomiska inrättningar

(kvarnar, broar m. m.), för hvilkas underhall seignörerne egde att uppbära

tvtingsaigifter.
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de lägre kyrkliga funktionärerna och lågadeln stannade i pro-

vinserna, åstadkom ej någon väsentlig förbättring. De förre

voro de, på hvilkas skuldror det kja-kliga arbetet hvilade, och

säkerligen har denna klass gjort mera än någon annan för

att i någon mån mildra landtbefolkningens nöd. Men obil-

dade, eländigt aflönade och g^nom det förnäma hofkleresiet

stängda från befordran, voro de dock föga i stånd att en-

samma uppfylla de skyldigheter som bort åligga Frankrikes

med så stora rättigheter utrustade nationalkyrka.

På samma sätt var äfven lågadeln fattig. I allmänhet

gingo -/s ^^ d^ adliga egendomarne till älsta sonen ^, medan

den återstående tredjedelen utskiftades mellan de öfriga, och

följden häraf blef naturligtvis, att godsen oupphörligt min-

skades. Och dock skulle de utgöra den förnämsta utkomst-

källan för sina innehafvare, hvilka af sitt högmod utestängdes

från andra yrken än officerstjänsten — i hvilken de, som vi

veta, vanligen stannade på de lägre, illa aflönade graderna —
och af sin fattigdom från hoflifvet, denna outtömliga källa till

inflytande och njutningsmedel för deras lyckligare ståndsbröder.

Hvad under då, om desse landtjunkare, hälst när de af sina

naturliga ledare, högadeln, föregingos med så dåliga exempel,

ej bättre förmådde uppfylla de fordringar, som man har rätt

att ställa på en aristokrati ! Med den återstod af själfstyrelse,

som ännu fans i kommunerna^, ansågo de under sin värdig-

het att befatta sig, hvilket i ej ringa mån bidrog till dess-

försvagande. Fulla af fördomar och anspråk, som bildade en

ömklig kontrast mot deras obetydlighet, framlefde de sålunda

sitt lif i en loj overksamhet, som äfven sträckte sig till skö-

tandet af deras gods, för egen del offer för ständiga penninge-

bekymmer och för landet en onyttig börda. Trots de stora

fördelar, som hofgunsten beredde, var äfven högadeln ofta

ruinerad, ty det anstod ej en förnäm herre att hushålla, och

för det slösande lifvet i Versailles förslogo dessutom nästan

inga inkomster. Under sådana förhållanden nödgades lågadeln

genom sin fattigdom, högadeln genom sitt slöseri ofta att be-

' Förhällandet var något olika i olika provinser.

2 Se Not IV.
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reda sig medel genom försäljning af sin jord. På detta sätt

råkade denna, såsom vi ofvan beskrifvit, till stor del i hän-

derna på jordbruksarbetare, som med den underbara hushåll-

ningsförmåga, som utmärker den franska bonden, lyckats af-

tvinga sin fattigdom en sparpenning, stor nog att därmed

förvärfva — ej frihet från de feodala skyldigheterna, men

själfva eganderätten till torfvau, och ofta var det enda, som

adelsmannen hade kvar af sina fäders egendom, ett slott, hvars

flöjlar vitnade om hans skatterätt öfver de kringboende själf-

egande bönderna ^

Det är lätt att förstå, att under sådana förhållanden

någon skonsamhet ej kunde komma i fråga vare sig mot

hälftenbrukarne eller censitärerna. Mellan stormannen vid

liofvet, som blott någon gång om året kom till sitt slott för

att jaga eller gifva fester, och hans underhafvande af ena

eller andra slaget fans ej mer något personligt samband. Han
trädde till dem blott i förbindelse genom hårdhjärtade inten-

denter eller arrendatorer af uppbörden, för hvilka det blott

gälde att skaffa sig och husbonden så stora inkomster som

möjligt; och om landta delsmannen, som lefde ibland den jord-

brukande befolkningen och såg dess nöd, äfven hade velat

visa sig skonsam, hindrades han därifrån af sin egen fattig-

dom. Så förklarar det sig, hvarför de feodala institutionerna

i Frankrike blefvo mera förhatliga än i det öfriga Europa.

Det berodde ej därpå, att de här bibehållit sig starkare än i

andra länder, utan tvärtom därpå, att de här till sina väsent-

ligaste delar voro förstörda. De ruiner som återstodo före-

föllo så odrägliga, just emedan de saknade ändamål-. För

det öfriga folket framstod seignörerne såsom en klass af for-

dringsegare, för hvars anspråk och rättigheter det ej var möj-

ligt att upptäcka någon förnuftig grund. Den franska adeln

var i själfva verket i fullaste mening blifven, hvad Geijer på
ett ställe kallar: »en aristokrati af dröuare och vattenbin», som

' Att hafva väderflöjlar på sitt hus var en rättighet, som endast till-

kom innehafvare af seignöriella rättigheter,

2 Se liärom Tocquevilles (a. a.) skarpsinniga undersökning: »Pour-

quoi les droits féodaux étaient devenus plus odieux au peuple en Franee

<pie partout ailleurs.»
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ej mer »betalade med sin person», och mot en sådan, tillägger

han kastar »hopen slutligen bort sitt lif i förtvifladt uppror > ^

Gå vi till spetsen af samhällsbyggnaden, till lionunga-

dömet, möta vi samma skådespel af rättigheter utan motsva-

rande skyldigheter.

Oaktadt motsatsen mellan feodalismen och konungadömet,

hade det feodala åskådningssättet .lyckats intränga i själfva

det franska konuugadömets idé. Riket uppfattades såsom

konungens privatbesittning, hans domän; var för honom hvad

godset var för seignören.

Så länge striden mellan konungadömet och feodaladeln

ännu var oafgjord, måste emellertid både seignörerne och

konungen taga hänsyn till sina underhafvandes bästa, hvilkas

bistånd de oupphörligt behöfde mot hvarandra, men när de,

såsom vi sett, genom en tyst öfverenskommelse hade tryggat

sig i besittningen af sina rättigheter, förlorade kouungarne

liksom adeln till stor del känslan för de skyldigheter, som

bort åtfölja dessa. Visserligen kan det synas, som om Ludvig

XIV nitälskat för Frankrikes utveckling, men granskar man
närmare hans regering, finner man snart, att det var tanken

på hans egen personliga ära och storhet, som ständigt låg på

botten af hans statskonst; konungadömet hade ej längre fol-

kets, statens intressen till ändamål, utan endast innehafvarens.

För efterträdaren tedde det sig härvid nästan blott såsom ett

njutningsmedel, och huru välmenande Ludvig XVI än var, så

visar dock den oerhörda kostnaden af hans hofhållning i före-

ning med det af honom ännu mera ökade slöseriet till förmån

för hofadeln, att ej häller han förmådde frigöra sig från det

åskådningssättet, att konungen ölver rikets alla tillgångar

egde en privat egares oinskränkta förfogningsrätt. Några siffror

må här tala. Konungaparets uppvaktning och betjäning syssel-

satte 4,000 personer, hvarförutom konungen ständigt omgafs af

9 ä 10,000 man liftrupper; på hans stall stodo 1,857 hästar;

till hans jagthundars underhåll åtgick årligen öfver 50,000 L.,

och in allés beräknas hans jagter hafva förorsakat en utgift af

öfver 1 million om året. Ar 1785 kostade Marie-Antoinettes

' Geijer: »Vår tids inre samhällsförhåUandem. Första föreläs-

ningen.
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toilett (oberäknadt smycken) 258,002 L. ^ Hela anslaget till

hvad vi skalle k?lla förste hufvudtitelu — däri dock inbegri-

pet 7 a 8 millioner till liftruppernas underhåll — uppgick till

40—45 millioner, vid pass eu tiondel af statsverkets bruttoinkom-

ster'-. Men ett sådant hoflif slukade ej blott penningar, utan

äfven tid och krafter. Att vid sidan af dess ständiga fester,

uppvaktningar och ceremonier medhinna fyllandet af konunga-

dömets arbetspligter, därtill fordrades en Ludvig XIV:s oer-

hörda förmåga; Ludvig XV brydde sig ej därom, och Ludvig

XVI mäktade det ej, åtminstone icke på ett tillfredsställande

sätt. Så blef slutet, att denna ofantliga förvaltningsapparat,

som man gjort uteslutande beroende af konungen, till stor del

lemnades att arbeta på egen hand och att konungen nästan

lika litet som seignörerne använde sin ställning till befor-

drande af det allmänna bästa.

Ingenstädes kunde ett dylikt förhållande blifva mera

ruinerande för den monarkiska idéen än i Frankrike, ty den

inre orsaken till den starka utvecklingen af de franska konun-

garnes makt hade just varit, att massan af folket alltid i dem

trott sig finna de lämpligaste målsmännen för det nationella

framåtskridandet, och nu sveko de deuna sin mission t. o. m.

i vida högre grad än de flesta af sina likar i det öfriga Europa.

Äfven där hade visserligen konungamakten enligt regeln under

det 17:de och I8:de århundradet fått en onaturlig utveckling

och visserligen frodades äfven där många af de missbruk,

hvilka vi bevittnat i Frankrike, men i allmänhet hade man
dock ej så fullständigt förlorat känslan af de monarkiska

pligterna. Så ansåg t. ex. den svenske Karl XI sin oinskränkta

makt såsoui ett af Gud auförtrodt uppdrag framför alt till

att lag styrka, under det att det franska konungadömet genom

' Wertliheimer: Documcnts inédits relaiifs ä Marie-Antoinette.

Recue histor/que 1884. Mai-Aout. Siffi-an var ej så hög de öfriga aren.

1774 8teg den t. ex. blott till 120,000; 1787 var den 217,187 L.; 1788:

190,721 L.

2 Necker: Cornpfe rendu. Häri äro ej inbegripna pensionerna (28

millioner), hvilka till .största delen utdelades vid hofvet. I Sverige tager den

första hnfvudtiteln, säsom bekant, nu ej fullt ^'y.
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de beryktade lettres de cacJiet^ öppet sVålåe sig i laglöshetens

tjäDst; Fredrik II i Preussen förklarade uttryckligt, att hans

konungsliga värdighet blott innebar att han var »statens förste

tjänare», samt handlade äfven i enlighet härmed; i Sardinien

utplånades på regeriugens initiativ genom en fredlig aflösning

1771 de feodala rättigheterna, och huru mycket man än, som

vi i det följande skola se, kan hafva att anmärka mot »den

upplysta despotismen», var det dock den, som utom Frankrike

undanröjde många af de missförhållanden som där framkal-

lade revolutionen. I dylika företeelser ligger en väsentlig

orsak till, att i Frankrike rojalismen under det 18:de århun-

dradet alt mer och mer undergräfdes — vida mer än hos

många folk, som i äldre tider ingalunda kunnat i konuugskhet

täfla med det franska.

Men det var ej nog med att det franska konungadömets

pligtförsummelser gjorde detsamma förhatligt; de återverkade

äfven hämnande på dess styrka. För att en centralisation sådan,

som den af Kichelieu och Ludvig XIV skapade, skulle kunna

motsvara sitt ändamål, behöfdes en konung, som själf öfver-

vakade alt. När detta under Ludvig XV och Ludvig XVI
ej mera blef fallet, råkade det hela suart i olag, och rege-

ringsmakten blef i själfva verket vida svagare, än om den fått

verka genom organ med en viss själfständighet, livilka kunnat

ömsesidigt kontrollera hvarandra. Nu förtrj^ckte ämbetsmän-

nen folket och bedrogo staten ; krigshären råkade i upplösning

och finansernas ställning blef förtviflad. I synnerhet bidrogo till

förstörelseverket de från medeltiden härstammande institutio-

ner, hvilka Ludvig XIV underlåtit att verkligt reformera,

blott därför att de böjt sig för hans person. Då de ej assi-

milerats med den nyare samhällsorganismen, blefvo de liksom

dödbildningar, hvilka på längden tärde på dennas lifskraft.

Så reste sig nu åter parlamenten till strid mot konungamak-

' Dessa voro kungliga häktningsorder, livilka användes dels i politiskt

syfte, dels för att förekomma familjeskandaler. Det sistnämda gaf uppliof

till det oerhörda missbruket, att dylika bref in blanco, men undertecknade

af konungen, ej blott af gunst, utan t. o. m. för penningar utlenmades åt

enskilde, som pa detta sätt kunde lata sina personliga fiender forsvinna i

statens fängelser.
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ten, ej minst när deana under Ludvig XVI tycktes vilja göra

sig till målsman för ett verkligt reformarbete; adelns och

presternas privilegier blefvo det förnämsta hindret for finans-

nödens afhjälpande, och Ludvig XIV hade ej hvilat mer än

12 år i sin graf, då genom utgifvandet af grefve de Boulain-

villiers' : Historia om Franhrikes gamla styrelse^ en kraftig

protest i den renaste feodala ande höjdes mot enväldet. Enligt

denne författare liärstammade den egentliga franska adeln

(svärdsadeln) från frankerne, den ädlare folkstam som eröfrat

Gallien, under det att det ofriga folket härstammade från de

underkufvade gallerna. Om tillståndet efter eröfringen gjorde

han sig den föreställningen, att frankerne bemäktigat sig all

jord och gjort hela den galliska befolkningen till sina lif-

egna, och han tillämpade på dem alt livad historien berättade

både om den urgamla germaniska folkfriheten och om feodal-

adelns rättigheter: konungen var blott deras valde anförare,

och dem tillhörde hela samhällsmyndigheten (suveräniteten),

hvilken de utöfvade dels inom sina besittningar, dels på all-

männa härmöten (parlament). Denna maktställning hade på

grund af »eröfringens och blodets rätt» alt framgent bort

tillhöra den franska adeln; den hade äfven respekterats af

Karl den store, men den hade förstörts af de kapetingiske

konungarue, i det desse genom införandet af ett särskildt

pärskap tillintetgjort den ursprungliga jämlikheten inom adeln,

på de adliga godsegarnes och den adliga folkförsamlingens

bekostnad med tillhjälp af rättslärde (legisterne) småningom

tillegnat sig suveräniteten, låtit de lifegna erhålla personlig

frihet och ämbeten, ja upphöjt personer ur denna klass till

adelskap, ehuru »det ej är möjligt för konungar att förändra

blodets källa»; och slutligen hade denna »oordning» drifvits

till sin höjd af Ludvig XIV.

Genom Boulainvilliers arbete, som onekligen röjde en

betydlig, ehuru naturligtvis helt och hållet okritisk lärdom,

samt mycken skarpsinnighet"-, gafs ett slags vetenskapligt

' Den var författad tidigare, men ntkoni först 1727 (i Haag), 5 är efter

författarens död.

2 Därom vittnar t. ex. lians ogillande af att adeln fritagits frän offent-

liga bördor, lian päpekar, att ftirhällandet ursprungligen ej varit sådant,
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berättigande åt anspråk, som enväldet väl till en tid kunnat

öfverväxa, man aldrig helt och hållet utrota, och vi skola äfven

finna, att den opposition mot konungamakten, som slutligen

ledde till revolutionens katastrof, utgick ej blott från den mo-
derna filosofien, utan ock från de af Boulainvilliers förfäktade

aristokratiska åsigterna. A andra sidan bidrogo naturligtvis

dessa till att ytterligare skärpa motsatsen mellan adeln och

de ofrälse stånden ^

emedan adeln förr bar den tyngsta af alla bördor: försvaret (II s. 39). Med
all sin ensidighet var därför Boulainvilliers uppfattning af adelsskapet

sundare än den som genom Ludvig XIV blef radande.

' De framkallade också en »lärd» vederläggning: »Histoire Critiquc de

VctahUssement de la monarcfue francaise dans les Gaules, Paris 1742,

af den framstående skriftställaren abbé Ducos. Denne förnekade, att någon

eröfring egt rum; frankerne voro endast af romarne inkallade legotrupper;

deras konungar hade fått sin makt genom öfverlåtelse af den romerska kej-

saren, och den galliska befolkningen behöll alla sina fri- och rättigheter från

romaretiden, till dess under 10:de och ll:te århundradena adelns stamfäder,

begagnande sig af konungadömets svaghet och den allmänna förvirringen,

med våld ocli list undertryckte det öfriga folket. Enligt denna uppfattning

blefvo sålunda de ofrälse den egentliga nationen och adeln usurpatorer, men
samma slutsats kunde äfven dragas ur Boulainvilliers' teori: om man ej

erkände »eröfringens rätt» kunde nämligen adelns privilegier anses såsom

frännnande våldsverkares inkräktningar, och denna slutsats blef också, som
vi i det följande skola se, dragen. Både Boulainvilliers ocli Ducos hafva i

själfva verket, den ene indirekt, den andre direkt, en väsentlig andel i upp-

komsten af den under revolutionen så ödesdigra uppfattningen, att egent-

ligen blott det tredje ståndet utgjorde nationen. Jmfr A. Thierry: Con-

sidevations sur Vhistoire de France.



ANDRA KAPITLET.

Upplysningsfilosoflen.

Motsatsen mellan de bristfälliga samliällsförliällandena i Frankrike ocli

folkets intellektuella standinmkt ger iipphof till upplysningsfilosofien. Dennas

förtjänster. Upplysningens negativa karaktär. Voltaire. Encyklopedisterne.

Upplysningens abstrakta karaktär. Den klassiska anden. Olika samhälls-

läror: Montesquieu, Ekonomisterne, Rousseau, Mably. Upplysningsfilosofiens

utbredning bland de olika samhällsklasserna.

Vi hafva i det föregående kapitlet tagit i betraktande de

förnämsta af de missförhållanden^ som framkallade den franska

revolutionen, och hafva därvid fått bekräftadt hvad som i arbetets

början antyddes, att dessa missförhållanden egentligen berodde

•därpå, att samhällsinstitutionerna ej längre motsvarade sitt

ändamål. Vi hafva äfven sett, att detta i synnerhet var fallet

i Frankrike, och därigenom erhållit ett svar på frågan, hvar-

för just detta land blef skådeplatsen för revolutionen. Full-

ständigt är dock härmed ej detta spörsmål löst. Historien

lemnar många exempel på folk, hvilka lidit af liknande sam-

hällsskador, men för h vilka följden häraf blifvit, ej såsom här

en pånyttfödande, ja verldsbefriande revolution, utan ett lång-

samt aftynande eller en brådstört undergång. Revolutionen

måste därför äfven haft sin grund i orsaker af mera positiv

beskaffenhet, och vi hafva nu att tillse, hvilka dessa voro,

liksom ock, om äfven de kunna erhålla sin förklaring ur det

franska folkets historiska utvecklinsj^

' Under det att Taine förnämligast behandlat de missförhållanden i

Frankrikes gxmda sandiällslif, hvilka framkallade revolutionen, har Sorel

uppvisat, att hvad stort och berättigadt, som fans i revolutionen, äfven

hade sina rötter i Frankrikes äldre historia. De som önska en närmare

kännedom om revolutionens positiva orsaker hänvisas därför till den sist-

nämde författarens arbete.

J
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-Regeringarnas historia är sällan fullständigt folkens»,

har Geijer yttrat om vår frihetstid, och det samma kan äfven

tillämpas på Frankrike under 18:de århundradet. Trots bri-

sterna i samhällsskicket var folkets lifskraft obruten; ja den

franska nationen var under denna tid i många hänseenden

erkändt Europas främsta. Själfva voro fransmännen lifligt

öfvertj^gade härom ; därför kände de också så mycket bittrare

bristerna i sitt samhällsskick, och sålunda är det ej blott i

dessa, utan ock i de nationella företrädena^ som man har att

söka orsaken till den starka reformifver, som här slutligen

sökte sitt uttryck i en alt omstörtande revolution. Men i

uppkomsten af dessa nationella företräden hade det franska

konungadömet haft en väsentlig andel. På Frankrikes äldre

historia kan med lika rätt tillämpas äfven ett annat af den

svenske häfdatecknarens yttranden om sitt folk, nämligen att

»dess historia är dess konungars».

Själfva folkets nationella tillvaro var här konungadömets

skapelse; i sin krafts dagar hade detta egentligen varit att

anse såsom en nationell diktatur. Själfva den starka centra-

lisationen hade, ehuru den i mycket verkat förderfligt, dock

äfven medfört nytta. Tack vare den hade på konungadömets

initiativ eller i dess hägn de institutioner tillkommit, hvilka

fransmännen hade att tacka för sin högre kulturståndpunkt,

och ehuru konungadömet slutligen själf svek den nationella

utvecklingens sak, var det likväl sålunda under dess ledning,

som det franska folket nått en sådan ståndpunkt att det då

kunde på egen hand fortsätta utvecklingsarbetet, ja gå i spetsen

för en allmän stormlöpning mot medeltidsinstitutionerna i det

europeiska samhällslifvet. Genom själfva de missgrepp, hvar-

till vi sett den franska konungamakten göra sig skyldig med
afseende på dessa institutioner, hade det, om ock oafsigtligt,

bidragit härtill. Det är sant, att de aristokratiska samhälls-

bildningarna, där de behandlats med mera skonsamhet än i

Frankrike, till en tid hägnade folkens fria utveckling, liksom

skogens åldriga jättar bereda sk3^dd åt den späda plantering,

som utgör framtidens hopp. Men skyddet, särskildt om det

är alt för kraftigt, kan en gång verka förkväfvande och

måste då bortskaffas, ifall de unga stammarne skola kunna
S. J. Boi^thiiis. Franska revolutionen. 4
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komma till siu behöriga utveckling. På samma sätt borde

ock medelticlsinstitationerua i det europeiska samhällslifvet en

gång lemna plats för nya bildningar. Men det var fara värdt,

att detta ej kommit att ske. om de alt för mycket fått frodas.

Genom att beröfva dem tillfälle att uppfylla sina funktioner

tillintetgjorde emellertid, såsom vi i det föregående sett,konunga-

dömet i Frankrike deras lifskraft, och sålunda fingo de nya

idéerna här ett större utrymme för sin utveckling än i det

öfriga Europa. »I Frankrike» — yttrade en gång ministern

Vergennes till Ludvig XVI — »finnes det icke mera prester-

skap, adel och ett tredje stånd. Denna skilnad är blott in-

billad . . . Monarken talar; alt är folk och alt lyder». Enväldet

hade i själfva verket, trots privilegierna, här åstadkommit en

större nivellering än i det öfriga Europa och därigenom gjort

Frankrike mera än andra länder moget för en genomgripande

förändring af samhällslifvet.

Redan före medlet af 1750-talet hade motsatsen mellan

de bestående förhållandena och det nationella medvetandet

blifvit så stark, att skarpsynta iakttagare ansågo, att en

revolution stod för dörren ^ De revolutionära ide'erna hade

emellertid då ännu förnämligast framträdt i parlamentens och

jansenisternas' opposition mot konungamakten och kyrkan;

men efter 1750 fingo de ett ännu kraftigare uttryck i den

stora literära rörelse, som är känd under namnet: upplys-

ningsfilosofien ^ Visserligen hade impulsen därtill delvis äfven

' T. ex. en af Ludvig XV:s utrikesministrar, markis cVArgcnson, som

1743 skref: »Revolutionen är säker i denna stat». 1753 förklarade lian, att

alt beredde sig till inbördes krig.

^ Ett parti inom den katolska kyrkan, så kalladt efter den neder-

ländska teologen .Jansenius, biskop i Ypern och död 1638. De hyllade

Augustini strängare uppfattning af nådavalet och räknade talrika anhängare

i Frankrike särskildt bland parlamentsadeln; de fördömdes af påfven, och på

jesuiteriias föranstaltan sökte den franska regeringen tvinga dem till under-

kastelse, hvilket dref dem äfven till politisk opposition; häri understöddes

de i synnerhet af pariserparlamentet.

^ Om de revolutionära idéernas utveckling före den egentligu upplys-

ningsfilosofiens framträdande se Rocquain: Lesprit revolutionnaire avant
la réooliition. Paris 1878. Förf. synes dock alt for mycket underskatta

upplysningsfilosofiens betydelse såsom f<)rberedande revolutionen. Om det

ock är sant, att det ej var filosoferna som uppfunno de revolutionära idéerna,
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kommit från England^ hvars revolution under det 17:de år-

hundradet utgjorde det första stora bakslaget mot den till

envälde urartande konungamakten, men de engelska idéerna

skulle ej i Frankrike erhållit en så stark utveckling, om de

ej motsvarat folkets behof, och man är därför berättigad att

i upplj^sningsfilosofien se en yttring af det franska folkets

sträfvan att ombilda sina bristfälliga samhällsförhållanden till

()fverensstämmelse med den höga ståndpunkt det i andra hän-

seenden intog. För öfrigt var det först genom att upptagas

i den franska literaturen, som de engelska frihetsidéerna erhöllo

en liniversell betydelse, och äfven detta var i väsentlig mån
det franska konungadömets verk. Ludvig XIV hade förstått

att i hög grad utveckla sitt folks krafter, och då han ej lät

dem göra sig gällande i ett fritt samhällslif, hade han i stället

kommit dem att rikta sig på literaturen, hvartill han äfven

direkt bidragit genom ett storartadt mecenatskap. På detta

sätt beredde han åt den franska literaturen det öfvervälde

inom Europa, som han velat bereda den franska staten, och

då nu denna literatur vid midten af 1700-talet började rikta

sig på samhällsfrågornas lösning, kom sålunda den nya upp-

lysningen att sprida sitt ljus ej blott inom Frankrike, utan

öfver hela den bildade verlden och detta så mycket lättare,

som författarne, enligt hvad vi snart skola få se, gåfvo sina

åsigter en allmängiltig form och dessutom i högsta grad

egde den för alla tiders franska skriftställare utmärkande för-

mågan af en klar och populär framställning.

De förtjänster, som denna upplysningsfilosofi inlagt om
mänskligheten, äro i sanning stora. Den fullföljde med seger-

rik kraft det anfall, som reformationen begynt mot den falska

utan att dessa uppväxte ur Frankrikes inre förhållanden, sa var det dock de,

som ät dem gåfvo en sådan form, att de fullständigt kunde genomtränga det

allmänna föreställningssättet. Ehuru Montesquieu redan 1721 utgifvit sina

>5Lettres persanes», och Voltaire redan några år tidigare börjat sin skriftstäl-

lareverksamhet, kan dock upplysningsfdosofien egentligen ej sägas hafva

börjat såsom en allmän rörelse förr än vid århundradets midt. Montesquieus

förnämsta verk: »L'esprit des lois», utkom först 1748. Encyklopedien började

utgifvas 1751, och de arbeten, genom hvilka Voltaire i synnerhet gaf tids-

andan dess riktning, falla under århundradets senare hälft. Det samma gäller

ännu mer om Rousseau.
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auktoritetstroll, mot vidskepelsen och ofördragsamheten. Den

förde humanitetens tahm mot barbariet i seder och lagar, och

den angrep kraftigt de bada missriktningar, som vi funnit mer

eller mindre utmärkande för det europeiska samhällslifvet

:

bristen pä jämlikhet och enväldet. För att rätt kunna upp-

skatta den tacksamhetsskuld, hvari efterverlden står till det

18:de århundradets »upplysning», böra vi påminna oss, hvilken

massa at fördomar och vidskepelse, hvilken ofrihet och in-,

skränkthet med afseende på hela lifsåskådningen före dess

uppträdande iiedtyngde människoanden inom hela kristen-

heten.

Om dessa upplysningens förtjänster betingades af det

franska folkets historiska utveckling, så undgick upplysningen

å andra sidan ej häller att taga färg af de brister, med hvilka

vi funnit att denna utveckling var behäftad, och detta röjde

sig förnämligast i en olycksbringande benägenhet för negation

och obstraMion.

Erfarenheten visar, att, när ett berättigadt missnöje ej i

tid leder till ändamålsenliga reformer, plägar det till sist

förstöra förmågan att kunna skilja mellan hvad som är odug-

ligt och hvad som är lifskraftigt i det bestående. 8å gick

det ock här. Af förbittring öfver den vidskepelse och upp-

rörande ofördragsamhet, som inom den katolska kyrkan smyc-

kats med religionens namn, och hvartill äfven vissa motsva-

righeter kunde finnas inom andra kyrkosamfund*, förmåddes

VoUaire., upplysningens främsta representativa personlighet,

att angripa hvarje positiv religion. EncijMopedisterne ut-

sträckte anfallet ännu längre; förnekade Guds tillvaro, odöd-

ligheten, ja alla andliga faktorer inom människolifvet- och

fördes härigenom slutligen ganska konsekvent till att upp-

ställa egennyttan, ja njutningslystnaden såsom de enda drif-

' T. ex. de inom de protestantiska länderna synnerligt florerande och

af j)resterskapet onilnildade hexeriprocesserna.

2 De kallades encyklopedister efter sitt stora samlingsverk: »Encyclo-

pédie on Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des niétiers».

De förnämste målsmännen för den rent materialistiska ni)i>fattningen voro

Condillac, Dulcrot, Ildcctius och Ilolbach.
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Inirne för människornas handlingssätt*. På samma sätt

drefs man under intrycket af de osunda eller föråldrade före-

teelser, hvarpå det franska samhällslifvet var så rikt, och som

ej häller alldeles saknades i andra länder, till att helt och

hållet utmönstra såsom oduglig hela den tingens ordning,

som framgått ur de sista 14 seklernas utveckling. -Men ej

nog med att upplysningen blef negativ i den mening, att man
förkastade utan åtsJähiad; den blef det äfven på sådant sätt,

att dess representanter i allmänhet förlorade förmågan att

åstadkomma något dugligt positivt. Deras storhet framträder

egentligen i deras nedrifvande verksamhet; om det nya, som

skulle sättas i stället, voro deras föreställningar vanligen i

hög grad oklara och naiva.

Till en del var emellertid detta äfven en följd af upp-

lysniugens ahstralda haraktär.

Sedan den samhällsklass, som på grund af börd, rikedom

och privilegier nödvändigt måste blifva tongifvande inom

Frankrike, på sätt vi ofvan skildrat förvandlats till en hot-

adel, som i Versailles förde ett fullkomligt sysslolöst lif, upp-

kom den egendomliga företeelse, som under namn af den goda

tonen inom det adertonde århundradets Frankrike spelade en

så betydelsefall rol. Verkligt god var denna riktning visst

icke, ty i fullaste mått besannades här den gamla satsen, att

»fåfäng gå lärer mycket ondt». I denna tillvaro, som var

blottad på alla verkliga intressen, fick njutningslystnaden ett

oinskränkt spelrum. Men sedeförderfvet doldes under en be-

haglig och förfinad yta. Från salongslifvet, som blef tillvarons

enda uppgift, aflägsnades alt, hvilket i något hänseende kunde

förefalla stötande, och detta ej blott så, att lasten klädde sig

i behagens skrud, utan ock så, att det egendomliga och karak-

täristiska afslipades. I viss mån fordrar hvarje förfinadt säll-

skapslif för att blifva behagligt en uppoffring af den indi-

viduella egendomligheten. Där allvarliga pligter finnas att

fylla, kan dock denna det oaktadt tillräckligt taga ut sin rätt,

' r synnerhet Helvetius i arbetet: Sur I'esprit. De antogo visser-

ligen, att individens egennytta ocli njutningslystnad borde i hans eget in-

tresse bringas i harmoni med den »allmänna nyttan», men detta trodde de vara

en liitt sak för lagstiftningen att åstadkomma samt dennas egentliga ändamål.
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men här, där sällskaps! ifvet uppslukade livarje annat intresse,

förlorade människorna ej blott för egen del all individuell

själfständighet i sitt uppträdande, utan ock förmågan att upp-

fatta sådana företeelser, hvilka ej öfverensstämde med den

konventionella formen, såsom det lägre folkets lif, förgångna

tiders seder och åskådningssätt o. s. v. Inom denna krets

rörde sig äfven författarne, och för salongernas fina verld var

det, som de framför alt skrefvo. Det var då ej underligt, om
literaturen äfven tog intryck af den här rådande tonen och

förlorade fotfäste i verklighetens verkli

Till denna riktning bidrog ock, att man till mönster

framför alt tog den klassiska och särskildt den romerska litera-

turen. Det bör ihågkommas, att den historiska vetenskapen

vid den tid, då intresset för antiken vaknade i vesterlandet,

ja ända in i det nittonde århundradet befann sig i sin

linda. I följd häraf förmådde man ej, trots det myckna

studiet af den klassiska literaturen, rätt uppfatta de natio-

nella egendomligheter, som betingade det antika lifvet, hvar-

för forntidens företeelser ofta framstodo ej i sin konkreta

verklighet utan såsom abstraktioner eller rena fantasibilder-.

Detta verkade åter att en öfvervägande klassisk smak, där

det nationella lifvet ej egde tillräcklig individuell egendom-

lighet för att assimilera de främmande förebilderna (hvilket

t. ex. var fallet i England under Elisabets tid) vid sidan af

sitt välgörande inflytande i formelt hänseende lätt förorsakade

en viss flackhet i det literära åskådningssättet, och i synnerhet

var faran härför stor, när den källa, hvarur man öste, hufvud-

sakligen var den romerska literaturen, som till stor del endast

var en spegelbild af den grekiska och därför själf ej egde

' Jmfr Taines luästerligji framställning af samnianlianget mellan den

davavandc franska liteiaturen och salongslifvet : Ucaicicn rcginie, andra och

Iredjc böckerna.

^ Sä — för att l)lott anföi-a ett exempel — betraktade man inider upp-

lysningstidehvarfvet Sparta, den mest aristokratiska af alla grekiska stater,

såsom nrl)ilden ej blott för ett demokratiskt samhällsskick utan för den abso-

luta jämlikhet, som utgjorde tidchvarfvets dröm. Orsaken var helt enkelt

att man ej observei-at, att spartiaterna voro en herskande adel, utan upp-

fattade deras rättigheter säsom allmänt medborgerliga.

i
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syDiierligt starka nationella förutsättningar. På grund af de

ofvan antydda sociala förhållanden, under livilka den dåva-

rande franska literaturen uppväxte, var denna framför alt

mottaglig för en dylik inverkan af klassiciteten, och den

IdassisTia ande^ som beherskade det 17:de och 18:de århun-

dradets franska literatur, utmärkte sig också genom en ytlig

abstrakt-retorisk riktning, vare sig dess föremål var poesien

eller historiskt-sociala spörsmål. Den förra hänföll under en

falsk idealism, som lät verkligheten ersättas af en fantasiverld,

bildad efter de klassiska förebilderna och den goda tonens

fordringar, och hvars personligheter saknade individuell egen-

domlighet och endast voro språkrör för författarnes vältalighet.

Yid behandlingen af samhällsfrågorna förbisåg man på samma
sätt verkligheten. 1 följd af bristen på själfstyrelse inom det

franska samhällslifvet saknade både författarne och deras publik

all personlig erfarenhet af de allmänna ärendenas behandling.

I följd af föraktet för de »oupplysta» tidsåldrar, som följde på

den antika bildningens undergång, brydde man sig vanligen

ej om att ur historien hemta kännedom om de modärna folkens

utveckling, utan riktade hela sin uppmärksamhet på forntidens

politiska företeelser, hvilka emellertid i följd af de historiska

studiernas ytlighet ej förstodos i sitt historiska sammanhang \
utan fattades såsom ideala abstraktioner, lämpliga till före-

bilder för alla tider och folk. När så literaturen stälde sig

i reformidéernas tjänst, hade skriftställarue föga kännedom
om de folk, som skulle lyckliggöras. I stället konstruerades
-— liksom i poesien — på fri hand eller med ledning af

de klassiska förebilderna en konventionell mänsklighet, hvars

medlemmar endast tänktes såsom bärare af en allmän för-

nuftighet, utan de nationella egenheter, de fördomar, de skif-

tande anlag, de skilda intressen, som äro utmärkande för de

verkliga människorna. Samhället blef enligt denna uppfatt-

ning ej, hvad det är, en invecklad organism af personlig-

heter, hvars karaktär bestämmes dels af dessas individuella

egendomligheter, dels af den historiska utveckling, hvars pro-

' Samma ytlighet gjorde sig om möjligt i ännu högre gi'ad gällande,

om man någon gång vände sig 'till senare tiders historia. Jmf. ofvan om
Bonlainvilliers och Dubos samt i det följande om Mably.
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elakt det är, utan en mekanisk förening af likformiga abstrakta

enheter, och sålunda uppkom den skefva föreställningen, att

man ur några allmänna satser kunde härleda en för alla folk

passande styrelseform ^ Och dock skulle upplysningsfilosofien

utan denna ensidiga abstraherande och generaliserande rikt-

ning kanske ej kunnat utföra sin mission. För att kunna

uppvisa bristerna i det virrvarr af otidsenliga samhällsbild-

ningar, som Europa då företedde, torde det hafva varit nöd-

vändigt att söka idealet med bortseende från verkligheten, och

om upplysningsfilosofien ej gifvit sina läror en karaktär af

allmängiltighet, skulle hon ej så lätt förmått bli fva hela den

bildade verldens läromästarinna.

Upplysningsfilosofiens samhällsuppfattning företer emel-

lertid olika nyanser, hvilka ej i samma grad äro behäftade

med de anmärkta ensidigheterna.

Minst är detta fallet med den skola, hvars hufvudman

var Montesquieu.

Till det stora förstörelseverket har äfven han mäktigt

bidragit i synnerhet genom den blodiga ironi, hvarmed han i

sina »persiska bref» gisslade det bestående samhällets brister-,

samt sina förkrossande anfall mot despotismen, men i sitt för-

nämsta verk: y Lagarnas ande»^, visade han sig i olikhet med
de öfriga upplysningsfilosoferna mindre såsom en konstruktör

än som en iakttagare af verkligheten. I följd häraf fann han,

att folkens sociala och politiska lif är beroende af olika lokala,

klimatiska och historiska förhållanden, och han sökte därför

ej uppställa en allmängiltig formel för samhällsproblemets

' Mot denna tidelivarfvets abstrakta uppfattning af människan upp-

stäkle (len med revolutionen samtida savoyiska diplomaten Josef de Maistve

(en ensidig men delvis i hög grad skarpsinnig motståndare till revolutionens

idéer) följande paradox: »Människor finnas ej i verlden. Jag ser där en-

gelsmän, fransmän o. s. v., men livad angår människan har jag aldrig

sett nägon sådan».

^ Detta arbete, som tillhör upplysningsliteraturens förtrupper (se ofvan

s. ÖO) utgöres af en mängd bref, i hvilka författaren låter resande perser

skildra sina intryck af Frankrike.

^ Genom detta kan han sägas hafva grundlagt den moderna historiska

vetenskapen med dess sträfvan att noggrant observera och förklara de histo-

riska företeelserna.
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lösning, då detta på olika tider och orter måste ställa sig

olika, men för så vidt verklig frihet skulle finnas — och

detta var naturligtvis önskningsmålet — fordrade han, att

aldrig en odelad makt skulle läggas i någon politisk myn-

dighets händera När han närmare skulle utveckla denna

sanning, gjorde han sig dock så till vida skyldig till abstrak-

tion, att han uppstälde såsom ett oundgängligt vilkor för fri-

heten, att samhällsmyndigheten fördelades mellan 3 strängt

åtskilda »makter» : den verkställande, lagstiftande och dömande.

En sådan fördelning har visserligen mycket som talar till sin

förmån, men erfarenheten har dock visat, att verklig frihet

bar funnits äfven där dessa tre makter ej varit strängt åtskilda,

enär den nödiga maktfördelningen inom samhället kunnat

åstadkommas också på annat sätt. Just i följd af sin abstrakta

karaktär var emellertid läran om de tre makternas åtskiljande

egnad att slå an på samtiden, och det blef också genom den

som Montesquieu i positivt hänseende mest inverkade på revo-

lutionen. För öfrigt var han alt för grundlig för att kunna

rätt uppfattas af denna tids fransmän.

Den andra hufvudriktningen inom upplysningens sociala

literatur bilda de s. k. ekonomisterna eller ftjsiokraterna.

Dessa angrepo den rådande nationalekonomiska uppfattningen,

det s. k. merkantilsystemet, som förklarade rikedom vara det

samma som reda penningar, hvilket på grund häraf tillbaka-

satte jordbruket för de industriella yrkena, såsom mera inver-

kande på handelsbalansen, samt därför också hade åstadkommit^

att dessa gynnats genom olidligt näringstvång och monopol-

väsende. Ekonomisterne yrkade nu på jordbrukets höjande, alt

privilegiiväsendes afskatfande, handelns, arbetets och indivi-

' »Politisk frihet finnes blott i modererade styrelsesätt. Det är en evig

erfarenliet, att hvarje människa, som har makt, frestas att missbruka den.

För att man ej skall missbruka makten, behöfves det, att makt begränsar

makt» Uesprit des lois, XI, kap. IV. Han skiljer noga mellan frihet,

som består i att göra hvad lagarna tillåta, och den enskildes själfsväld, och

visar med PcTlens exempel, att det senare leder till allas förtryck. Ibid. XI
kap. V, Han anser att, om, såsom i de italienska republikerna, all makt

lägges i folkets händer, blir samhällsskicket mera despotiskt än i monarkier.

Bäst ansåg lian fi'ihetsproblemet hafva lösts genom den engelska konstitutio-

nella monarkien. Ibid. XI kap. VI.
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déns frihet, nr hvilken sistnämda de äfven härledde en oin-

skränkt eganderätt, som sålunda enligt dem blef grundad i

tingens egen natur eller »naturtillståndet», under det att

Montesquieu sökte dess grund i lagarna. Dessa åsigter kommo
att på revolutionen utöfva ett ganska stort inflytande, men
däremot blef detta ej fallet med ekonomisternas rent politiska

uppfattning. I olikhet med Montesquieu ville de ej veta af

någon delning af samhällsmyndigheten, utan denna skulle

utan alla inskränkningar tillhöra regenten, dock under förut-

sättning att denne var besjälad af de ekonomistiska idéerna,

hvilka betraktades såsom en tillräcklig garanti mot hvarje

maktmissbruk, och deras politiska ideal blef sålunda en upp-

lyst despotism. I denna deras tro på den allena saliggörande

kraften af en teori röjer sig redan tidens abstrakta riktning,

men ännu mer framträder denna i deras mekaniska uppfattning

af sarahällslifvet, hvars alla frågor de trodde kunna lösas

genom uppställandet af ett nationalekonomiskt schema. Om
merkantilisterna öfverskattat förädlingsindustriens betydelse,

så gjorde sig ekonomisterna skyldiga till den ensidigheten,

att de ansägo, att rikedomen uteslutande låg i de råämnen,

som producerades af naturen, samt sålunda förnekade, att

dessas värde höjdes genom det arbete, som nedlades på deras

förädling. Utgående från denna premiss, indelade de ett lands

medborgare i trenne klasser: 1) jordbruksarbetarne, den i

egentligaste mening »produktiva» klassen, 2) jordegarne och de

som jämte dem togo inkomster af jorden (konungar och pre-

ster), 3) den »sterila» klassen, innefattande alla, som egnade sig

åt industri, handtverk, vetenskap och konst. Mellan dessa

klasser borde den nettovinst^ som jordbruket lemnade, behö-

rigen fördelas, och då jordegarne voro de enda, som voro i

besittning af verklig rikedom, borde de ensamma betala skatt.

På nettovinstens tillräcklighet och riktiga fördelning mellan

klasserna ausågo de samhällets välfärd uteslutande bero, hvar-

för statskonstens hela hemlighet reducerades till förmågan

att öka och rätt fördela den samma; ja alla framsteg ej

blott i fysiskt, utan äfven i moralisht hänseende förklarades

sammanfalla härmed'. Som ett sådant resultat ej kunde

' Det sistniimda ))crodde pil, att ekonomisterne delade den materiali-
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uppnäs utaD upplysning om de riktiga ekouoraiska grund-

satserna, blef allmän folkbildning ett nödvändigt koroUarium

till systemet. Att detta äfven skattat åt upplysningens nega-

tiva ensidighet, ses af ekonomisternes uppfattning af historien

:

då de föregående tidsåldrarne ej känt och tillämpat den eko-

nomistiska visheten, hade man af dem ingenting att lära, och

vid det nya samhällets organiserande behöfde sålunda ej fästas

nåorot afseende vid det historiskt prifna^

Voltaire och encyclopedisterue befattade sig mindre med
samhällsteorier än med filosofiska frågor samt reformer i human

ande, men för dessas genomförande önskade de liksom ekono-

misterne en oinskränkt men upplyst regent, och äfven deras

ideal var sålunda den npplysta despotismen. Den för upp-

lysningstiden mest karaktäristiska samhällsläraren och den,

som äfven utöfvade det största inflytandet på tänkesätten, var

emellertid Bousseau. I vissa hänseenden utgjorde hans upp-

trädande en protest mot tidens torra förståndsmässighet, mot

hvilken han med kraft förde känslans talan, men med afse-

ende på uppfattningen af samhällsfrågorna betryggade han,

särskildt genom sitt ryktbara arbete: >'>Sam]iällsJcontraJctet»'^^

fullständigt den abstrakta uppfattningens seger. Visserligen

erkänner han här med Montesquieu, att de offentliga institutio-

nerna böra modifieras på grund af olika lokala förhållanden

och folkkaraktärer, samt att »friheten ej är en frukt af alla

klimat», men denna sanning tillämpar han på det mest ytliga

och ohistoriska sätt, i det han, utgående från satsen, att »den

stiska uppfattningen, att det egna intresset är och bör vara driffjädern till

människornas alla handlingar. För att det egna intresset må rätt tillgodo-

ses, bör det emellertid bringas i öfverensstämmelse med det allmänna, och

detta är »dygd», men en sådan öfverensstämmelse uppstår genom nettovinstens

riktiga fördelning. Härigenom försvinner således all frestelse till brott ocli

ett fullkomligt moraliskt tillstånd uppkommer af sig själf. Den enda skil-

naden mellan denna uppfattning och Helvetii var dels medlet för öfverens-

stämmelsens uj)pnående, dels att ekonomisterne med den egna nyttan menade

de verkliga behofvens, ej de sinliga lustarnes tillfredsställande.

^ De mest ryktbara ekonomisterne voro läkaren Quesnarj, systemet8

egentliga upphofsman, Mlrabeau d. ä. och Turgot. En god analys af deras

läror finnes hos Loménie: Les Mlrabeau.
' Contrat social; det utkom 1762.
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offentliga personen (regeringen) konsumerar, men ej produ-

cerar» samt sålunda lefver af de enskildes öfverskott, förklarar,

att det monarkiska styrelsesättet är naturligt för rika länder,

emedan det är bättre, att öfverfiödet konsumeras genom fur-

stens lyx, än att det förslösas af enskilde. För öfrigt passar

hela detta resonemang, såsom vi snart skola finna, ganska

illa tillsammans med hans egentliga system och gör intryck

af att b^ott vara ett medgifvande, som han ansett sig skyldig

Montesquieus auktoritet. Hvad Rousseau framför alt ville

bekämpa var nämligen den brist på jämlikhet, som mötte

honom i det bestående samhället, specielt i Frankrike. Härvid

nöjde han sig emellertid ej med att fordra borttagande af

den honstlade olikhet, som privilegier och andra undantags-

lagar skapat, utan uppstälde såsom mål en fullständig jäm-

likhet i människornas förhållande till hvarandra. Att rent

fj^siska olikheter måste finnas, kunde han visserligen ej för-

neka, men han ville ej medgifva, att af anlagens skiljaktighet

måste följa en olikhet i lefnadsförhållanden. Ja egentligen

ville han ej ens erkänna tillvaron af olika moraliska och

intellektuella anlag, utan ansåg den olikhet, som människorna

företedde i andlig utveckling åtminstone till största delen

såsom ett verk af civilisationen. I enlighet med det rådande

abstrakt-klassiska föreställningssättet älskade han att tänka

sig människorna ej i deras individuella bestämdhet utan såsom

»människor i allmänhet», och då dessa underbara varelser just

ej kunde påträffas i de bestående samhällena, förlade han dem
till naturtillståndet, och i detta antog han att ingen — åt-

minstone nämnvärd — tvedrägt varit rådande, och att så-

lunda människorna varit harmoniska, goda, ledda af kärlek

och medlidande, men ej af stridiga intressen. All orättvisa,

alt förtryck hade sålunda sin grund i civilisationen, hvilken

fört med sig eganderätt — fattigdomens och rikedomens orsak

— samt i samhällslif — despotismens, och civilisationen var

altså ett ondt\ Då nu en återoåoö; till det rena uaturtill-

' »Den förste, som sedan han inneslutit ett jordstycke vågade säga:

detta är mitt! ocli fann människor nog enfaldiga att tro honom, var den

verkliga grimdläggarcn af samhället». Discours sur Vorigine de Vinégalité

parnii Ics homiiics. I detta arbete, som ntgafs 17.j4, liar han förnämligast
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ståndet ej var möjligt, sökte han ett botemedel mot civilisa-

tionens olyckor i en samhällsteori, genom hvilken »människan

i allmänhet» åter så m3xket som möjligt skulle komma till

heders, och det är då klart att han egentligen ej bort kunna

tala om olika statsformer såsom herättigade af lokala eller

historiska förhållanden. Eu af hans efterföljare, Condorcet,

hvilken dref hans mekaniskt matematiska uppfattning af män-

niskolifvet till sin höjd, förklarade också uttryckligt, att »man

måste afstå från denna baksluga och falska politik, som, glöm-

mande att människorna på grund af själfva sin natur hafva

lika rättigheter, än vill låta utsträckniugen af de rättigheter,

de böra få behålla, bestämmas af landets storlek, klimatet,

uationalkaraktären, folkets rikedom och handelns och indu-

striens fulländning, än vill på ett ojämnt sätt fördela dessa

rättigheter mellan vissa klasser på grund af börd, rikedom

och yrke». Nej, liksom katolicismen ej erkänner mera än en

kyrka såsom saliggörande, så kunde ej häller anhängarne af

den rousseauska samhällsläran, om de ville vara konsekventa,

erkänna mera än ett statsskick såsom berättigadt, och i denna

trånga ofördragsamhet, som ej ville gifva rum för några andra

synpunkter än sina egna, som ej kunde tåla, att lifvets oänd-

liga rikedom söker sig uttryck i växlande former, återfinna

vi en af upplysningsfilosofiens förnämsta ensidigheter; ja det

är hos den af Rousseau grundade statsrättsliga skolan, som
denna abstraktionens synd är drifven till sin höjd.

Själfva grundtanken i Rousseaus samhällslära, sådan den

ntvecklas i »Samhällskontraktet», var, att staten uppkommit

genom ett fritt fördrag mellan folkets individer och att dessa,

då de af naturen voro jämlikar, borde hafva lika andel i sam-

hällsmyndigheten. Det gamla samhällets fel ansåg han vara

att hafva afvikit härifrån, genom att det låtit samhälls-

utvecklat dessa åsigter. Teorien om ett »natiirtillstiaid», srisoni föregående

människornas sammanslutning till samhällen, var för öfrigt nägot, som åter-

kommer nästan hos alla upplysningstidens samhäUslärare, men det uppfatta-

des olika. Allmänt antogs, att därunder en fullständig frihet varit radande,

men alla antogo ej, att det varit utmärkt af konnnunism ocli absolut jäm-

lilchet. Jmf. t, ex. ofvan fysiokraternas försök att däri söka grunden till

eganderätten.
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myndigheten usurperas af en regeut (monarkien) eller en sty-

rande klass (aristokratien) i stället for att öfverlemna den åt

alla. Den ende legitime suveränen var sålunda folkviljan,

(la volonté générale), som utröntes genom allmän folkomröst-

ning^ och dess makt var en och odelbar. Någon delning af

makten mellan regent och folk (verkställande och lagstiftande

myndigheter) var således ej berättigad, och ej häller kunde

man tala om något fördrag dem emellan, ty regenten liksom

alla öfriga ämbetsmän var blott folkets tjänare, hvilken det

när som hälst kunde afskeda, och han hade således ej rätt

att uppställa några vilkor. Ej häller kunde folket öfverlemna

sin makt åt en representation, ty representanter voro blott

dess ombud, som ej egde befogenhet att binda sin principal;

hvarje lag, som ej godkänts af folket i dess helhet, var således

ogiltig, och om ett land tillåter representationen att stifta

lagar, såsom t. ex. England, egde det ej verklig frihet utom

vid själfva valet ^

Folkviljan var således suveränen, men hvilka voro då de

rättigheter som tillkommo denne gent emot individerna? Vid

lösandet af denna fråga visar det sig att Rousseau var bunden

af traditionerna från det samhällsskick (det monarkiskt despo-

tiska), hvilket han gjort till sin uppgift att bekämpa, ty samma
oinskränkta myndighet, hvarpå t. ex. en Ludvig XIV gjort

anspråk öfver sina undersåtar, tillerkände han den nya suve-

ränen öfver de enskilde medborgarne, och hvad han kallade

frihet (ty frihet skulle jämte jämlikhet vara det nya sam-

hällets mål) var i själfva verket dess motsats: den fullstän-

digaste statsdespotism. Visserligen skulle hvarje medborgare

vara delaktig af den suveräna myndigheten, men då hans

andel däri blott utgjorde bråkdelen af den enhet, han repre-

senterade, och hela folket antal- (således i ett folk af 26

millioner: ^^^ööödö)' ^^^^ denna andel illusorisk, och den su-

veränitet, som tillerkändes honom, kom i verkligheten att

innebära en ofrihet, vida fruktansvärdare t. o. m. än den,

som funnits i det gamla sauihället, ty i detta hade de sociala

' Montesquieu däremot ansåg, att representationen, men ej folket i sin

helliet borde ntöfva den lagstiftande makten.

^ Rousseaiis egen beräkninir.

J
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uuderafdelningarna (stånd, korporationer ni. m.) kunnat bereda

individen åtminstone något skydd mot statsdespotismen, men
alla dylika bildningar utdömdes naturligtvis af Rousseau, såsom

stridande mot den absoluta jämlikheten, mot medborgarnes

egenskap af »människor i allmänhet», ocli hans samhälle var

sålunda en oorganisk massa, i hvilken individen stod full-

komligt isolerad geut emot den alt beherskande statsmyndig-

heten. Också borde denna, enligt Rousseaus egna ord, ega

ett oinskränkt välde Öfver medborgarens lif, öfver hans egen-

dom (som endast var ett anförtrodt lån och därför när som

hälst kunde återkallas), öfver hans familjeförhållanden, hans

barns uppfostran (som helt ocli hållet borde vara en stats-

angelägenhet), ja t. o. m. öfver hans personliga öfvertygelse^

ty ehuru staten förklarades ej hafva rätt att tvinga någon

att tro, så tillerkändes den dock rätt att ur sig utstöta alla,

som ej erkände livad som af densamma dekreterats såsom,

sanning, ja att »med döden straffa den, som efter att hafva

offentligt erkänt dessa dogmer uppförde sig som om han ej

trodde därpå». Uttryckligen säges, att sä skulle förfaras med
den, som ej godkände läran om samhällskontraktet, men äfven

till den religiösa uppfattningen skulle samvetstvånget utsträc-

kas. Sålunda förklarade Rousseau, att den katolska kyrkan

på grund af sin ofördragsamhet ej kunde fördragas inom

staten ! Ja han uppstälde äfven vissa positiva religionsdogmer,

hvilkas förkastande skulle medföra de ofvan angifna straff*eii,

landsförvisning eller döden, och då till dessa dogmer hörde

tron på ett gudomligt väsen och ett lif efter detta, finner

man sålunda, att materialisten lika litet som katoliken hade

att vänta någon fördragsamhet inom den nya idealstaten,

och att dennas s. k. frihet för ett folks minoritet kunde

leda till ett samvetstvång jämförligt med det, som betecknas

af nantesiska ediktets upphäfvande och inkvisitionen. Att

denna oinskränkta tvångsmakt öfverlemnades åt en hel me-

nighet förbättrade ej saken, ja gjorde faran om möjligt ännu

större, ty en känd förtryckare är vanligen mindre farlig än

en okänd, och det förra är fallet med en förtryckande regent

eller inkvisitor, men när förtrycket utgår från en försam-

ling, kan hvarje särskild tyrann dölja sig bakom majorite-
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ten och behöfver sålunda ej personligt ansvara för sitt hand-

lingssätt.

Så besynnerligt det än må förefalla, kan emellertid den

Rousseauska samhällsläran äfven leda till flertalets förtryc-

kande af minoriteten. Förutsättningen för att medborgarna

skulle få deltaoja i suveränitetens ut()fvande var nämligen,

såsom vi sett, att de antogo de nya ofelbara dogmerna. Endast

de, som gjorde detta, kuude således räknas med, när folkviljan

skulle utrönas, och, om också i verkligheten minoritet, blefvo

de således samhällets oinskränkta beherskare. Upplysande i

detta hänseende är t. ex. hans ofvan anförda yttrande om
katolikernas öde i det nya samhället. Dessa utgjorde näm-

ligen majoriteten af det franska folket, men det oaktadt borde

de, såsom vi sett, samt och synnerligen hafva landsförvisats.

Om sålunda despotismen var en konseqvens af den rous-

seauska samhällsläran, så kunde den emellertid äfven gifva

upphof till en annan, nämligen anarkien. Då Rousseau t. ex.

förklarar, att, om ett folk inrättar en ärftlig styrelse, eger en

sådan anordning ej någon bindande kraft, utan är en provi-

sorisk form, som folket efter behag kan förändra eller af-

skaffa, så är detta nästan som en inbjudning till uppror.

Visserligen förklarar han äfven, att ett församlande af med-

borgare i och för utöfvandet af folkviljan endast dä är be-

rättigadt, när det skett i enlighet med de af lagen föreskrifna

formerna, men hvilken säkerhet fans för, att dessa skulle

iakttagas af en tygellös menighet, som blifvit förklarad ofelbar

och mot hvars maktmissbruk inga garantier finge uppställas?

För Rousseau själf existerade nog icke någon sådan fara i

följd af hans antagande, att människorna blott voro abstrak-

tioner af förnuft och godhet, men lifvet kan ej uppvisa några

dylika »människor i allmänhet>^, utan de människor, på hvilka

det har att bjuda äro varelser med skiftande förståndsgåfvor,

stridiga intressen och våldsamma passioner, och i verkligheten

kunde tillämpningen af samhällskontraktet därför lätt blifva,

att första bästa folkhop förgrep sig på den bestående ord-

ningen, på regering, representation och lagar, isynnerhet som
ordet »folket» visserligen i teorien användes för att beteckna

nationen i dess helhet, men af det allmänna språkbruket till-
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•delades det lägre folket, särskildt i städerna, i motsats mot de

högre samhällsklasserna. Så väl den ena som den andra af

dessa konsekvenser skulle också under revolutionen blifva till

fullo utdragen, ty, som vi skola finna, var det de rousseauska

idéerna som mer än något annat blefvo bestämmande för

dennas riktning och förlopp; och om upplysningsfilosofien

mäktigt bidragit till den omstörtning af bestående missbruk,

som genom revolutionen kom till stånd, så har den sålunda

också varit en väsentlig orsak till, att ur denna omstörtning

framgick ej frihet utan anarki och en ny despotism.

En skriftställare, som nu nästan är glömd, men hvars

arbeten i inflytande på tidens politiska uppfattning täflade

med Montesquieus och Rousseaus och i mer än ett fall blefvo

bestämmande för revolutionens lagstiftning, särskildt under

den konstituerande församlingen, af hvars talare han oupp-

hörligt citerades, var abbc Mahly. Denne delade fullkomligt

E-ousseaus passion för en absolut jämlikhet och gick därvid

i konsekvenserna längre än denne. Han insåg nämligen, att

ett dylikt tillstånd ej står tillsammans med en individuell

eganderätt och ville därför grunda det nya samhället på en

fullständig Jcommiinism (åtminstone med afseende på den fasta

egendomen), hvartill han, trogen sitt tidehvarfs sed, sökte

urbilden i naturtillståndet. Till denna uppfattning kom han

äfven på en annan väg. Liksom tidens materialister ansåg

Åfven han egennyttan såsom enda driffjädern för människans

verksamhet, men då dessa antogo, att den egna nyttan var lik-

tydig med de sinliga begärens tillfredsställande, fann Mably,

som i olikhet med dem äfven trodde på en andlig natur hos

människan, att dessa begär, »passionerna», kunde blifva för-

derfliga för den allmänna nyttan^ utan hvilken den enskilda

ej kan realiseras. Det var därför statskonstens uppgift att

hindra detta genom upprättandet af en sådan samhällsordning,

att den enskildes passioner betogos hvarje frestelse till att för-

gripa sig på det allmänna bästa, och då han i girigheten såg

roten till alt ondt, trodde han sig hafva funnit problemets lösning

i den individuella eganderättens upphäfvande. Hans kommu-
nism var dock ej det, som slog an på samtiden, hvilken hyste

en alt för optimistisk uppfattning af den mänskliga naturen för

S. J. Boethius. Franska revolutionen. 5
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att anse ett så radikalt medel som kommunismen nödigt mot

individens öfvergrepp, utan det, hvarigenom han egentligen

iitöfvat inflytande, är lians åsigter om de konstitutionella frå-

gorna. Liksom Rousseau ville äfven han att suveräniteten

skulle tillhöra folket, som för en begränsad tid hade att utse

sina ämbetsmän, men i olikhet med honom ansåg han, att

folket ej borde själf utöfva den lagstiftande makten, utan att

detta borde ske genom en nationalrepresentation, och han

accepterade äfven en ärftlig monarki. I olikhet med Montes-

quieu tillerkände han dock ej konungen något veto, utan när

han talade om maktens fördelning, förstod han därmed, att

den verkställande makten blott utförde den lagstiftande mak-

tens beslut samt än ytterligare försvagades genom att fördelas

mellan flere i förhållande till hvarandra själfständiga ämbets-

myndigheter. Han sökte därför sitt politiska ideal ej i den

engelska författningen utan dels i en historisk fantasibild,

hvilken han liksom Boulainvilliers förlade till Merovingernas

och Karl den stores tid, dels i Sveriges författning under

frihetstiden^ hvilken han förklarade vara »den moderna lag-

stiftningeus mästerverk», värdigt forntidens största lagstiftare,

och i hvilken han särskildt beundrade, att konungen, bunden

af ett råd, som var utrustadt med den lamgliga namnstäm-
peln och själf helt och hållet berodde af riksdagen, aldrig*

förmådde hindra den lagstiftande maktens beslut, samt vidare

kollegiernas själfständiga ställning i förhållande till regerin-

gen ^ Då man besinnar hvilket inflytande Mablys teorier

utöfvade på den konstituerande församlingens arbeten, kän-

ner man sig nästan frestad till det påståendet, att den prin-

cipiella likhet, som i mycket förefinnes mellan frihetstidens

författning och 1791 års franska konstitution, ej blott berodde

af en tillfällighet, utan att den förra verklio-en utöfvat ett

' Hnru långt ]\Ial)]y gick i sin beundnm för frihetstidens författning

samt äfven i doktrinär själfgodhet, visar följande anekdot. Han hade i ett

af sina arbeten förespått, att den engelska friheten ej skulle kunna bestå i

10 år, men att den svenska rådsmakten skulle vara oförstörbar. Dä han

påmintes liärom efter Gustaf III:s revolution 1772, utropade han: »Konungen
i Sverige kan fiirändra sitt land, men icke min bok». I Xot VIII meddelas

någm ytterligare notiser om ^lably.

I
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visst inflytande på den senare. De tidsomständigheter, under

livilka dessa författningar tillkommo, erbjuda också stora lik-

heter. Vid båda tillfällena beherskades sinnena af ett starkt

misstroende mot regeringsmakten, af hvilkens missbruk man
hade den bittraste erfarenhet, under det att man ej fått någon

erfarenhet af att äfven en enväldig riksdag kan missbruka sin

myndighet. 1789 hade man visserligen i Sverige vunnit en

dylik lärdom, men denna var naturligtvis ej tillräckligt känd

i Frankrike, och därför var det ganska förklarligt, om man
där vid denna tid med begärlighet lyssnade till de teorier,

som Mably lånat från vår frihetstids grundlagsstiftare.

Det återstår oss nu att närmare tillse, hvilken utbredning

upplysningsfilosofien erhållit inom Frankrike.

Såsom redan är nämdt, var det i salongslifvets drifhus-

atmosfär, som denna literatur utvecklat sig, och inom de för-

näma salongernas verld var det ock, som den i första hand

fann sin publik. Då den, tack vare sin pikanta och lättfatt-

liga form, i hög grad egde förmåga att intressera utan att

kräfva något egentligt tankearbete, var den särskildt egnad

att slå an på dessa människor, som i alt sökte nöje utan möda,

och den blef sålunda ett angenämt supplement till den le-

kande och spirituella konversation, som för dem utgjorde till-

varons förnämsta krydda. Dess angrepp på det häfdvunna

religiösa och moraliska åskådningssättet föllo också här i god

jord. Då de förnämas lif ofta stod i skärande motsats till

detta, kunde det ej vara annat än tillfredsställande att se

tidens förnämsta snillen åtaga sig besväret att bevisa, det de

härvid endast visade fördomsfrihet och höjde sig öfver en

oupplyst tidsålders enfaldiga påfund. Hvem skulle ej på så

behagliga vilkor vilja vara filosofernas lärjunge eller själf

räknas såsom filosof? Också dröjde det ej länge, innan så

godt som hela den förnäma societeten, såväl herrar som damer,

så lekmän som prester, fann sig alt för upplyst för att längre

kunna tro på kyrkans vare sig dogmer eller moraliska före-

skrifter. På samma sätt lät sig salongsaristokratien äfven

väl behaga upplysningsfilosofernas angrepp på den bestående

samhällsordningen. Detta kan synas mera underligt, då denna

just utgjorde vilkorefc för dess eget yppiga och njutningslystna
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iif; men hrirvid besannas blott den gamla erfarenheten, atf

ingen har lättare att klandra statsstyrelsen än den, som själf

ej har tillfälle att taga del däri. »Att göra en aristokrati

sysslolös — säger Taiue — »är att göra den benägen för

fronderi». Det offentliga lifvet var i Frankrike ett skådespel,

hvaraf den förnäma verlden ständigt var åskådare, men hvari

den aldrig var medspelare, och publiken är alltid mera road

af kritik än aktörerna! Dessutom funnos inom denna krets

många, som ansågo sig på ett eller annat sätt förbigångna

af de maktegande. Till dylika rent personliga anledningar

till missnöje kom ytterligare den redan anmärkta omständig-

heten, att i samma mån, som styrelsen förslappades, vaknade

åter aristokratiens gamla oppositionslust, och man försmådde

ej att för samhällsteorier i Boulainvilliers' ande söka stöd i

filosofernas omstörtningsläror. Men om också upplysnings-

literaturens revolutionära samhällsläror sålunda ej blott tole-

rerades utan äfven applåderades inom de aristokratiska kret-

sarna, så må man därför ingalunda föreställa sig att de i

allmänhet hade gjort de förnäma benägna att afstå från sina

egna företräden. Att »hopen» i verkligheten skulle kunna

göra dem dessa stridiga, föreföll så otänkbart, att man trodde

sig tryggt kunna unna sig nöjet att lyssna till ett genialiskt

resonemang, hvari deras befogenhet teoretiskt angreps. »Vi

ujöto» — säger grefve de Segur i sina memoarer — »på

samma gång af adelskapets fördelar och af en plebejisk filosofis

behag . . . Det (nämligen angreppen på den bestående samhälls-

ordningen) var ingenting annat än strider med penna och

ord, som ej sjaites kunna göra någon skada åt den företrädes-

ställning, som vi åtnjöto och som många seklers besittning

lät oss tro vara orubblig.» Så länge det ännu blott var fråga

om ord, voro de förnäma sålunda gerna »frisinnade» ja *re-

volutionära», men så snart verkliga reformer skulle genom-

föras, förbyttes hastigt dessa »upplysta filosofer» till trång-

bröstade och omedgörliga aristokrater. Genom att lättsinnigt

leka med elden hade de emellertid kraftigt bidragit till den

förhärjande brand, hvars första offer de själfva skulle blifva.

Mera uppriktiga vänner fann den nya filosofien, när den,

såsom snart nog skedde, trängde ut bland de högre ofrälse
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samhällslagren. I dessas föreställningssätt hade isynnerhet

den nivellering, som enväldet åstadkommit, burit frukt. Geut

emot konungamakten egde aristokratien ej större politisk be-

fogenhet än de; i nyttig verksamhet var den dem underlägsen,

och i bildning kände de sig såsom dess jämlikar; så mycket

obilligare syntes det dem därför, att denna klass skulle genom

privilegier och — hvad som kanske allra mest retade bland

ett folk af så ömtålig fåfänga som det franska — inom den

dagliga sammanlefnaden taga försteget framför dera^ Under

sådana förhållanden slogo de revolutionära teorierna på helt

annat sätt rot inom bourgeoisien än inom aristokratien. När

man här deklamerade mot tyranner, aristokrater, vidskepelse

och fördomar, var det på renaste allvar. Utan praktisk er-

farenhet af politisk själfstyrelse, som äfven dessa samhälis-

förbättrare voro, så^o de härvid i Rousseaus och Mablvs sken-

bart så påtagliga samhällsläror den trollformel, som skulle be-

fria verlden från alla dvlika vidunder och för alltid bereda

mänsklighetens lycka, men man inskränkte sig ej här till att

platoniskt beundra dem utan längtade med otålighet efter ett

tillfälle att däråt bereda den fullaste praktiska tillämpning.

Äfven inom lågadeln och det lägre prestersJmpet funno

de nya lärorna anhängare, emedan de gåfvo dessa klasser

vapen mot deras gynnade ståndsbröder, och inom arméen spredo

de sig hastigt i följd af de där rådande missförhållandena;

många af de simpla krigare, som sedan skulle uppstiga till

en så lysande ställning, hade redan före revolutionen genom
dem erhållit sin första andliga väckelse. Äfven de stora stä-

dernas lägre befolkning, af hvilken en del här med skäl kunde

kallas pöbel, greps af rörelsen. För denna klass blef isynnerhet

Rousseaus samhällslära ett sannskyldigt evangelium. Talet om
folkets allmakt tillämpade den på sig, det egentliga »folket», och

så förbereddes här de konsekvenser af de nya lärorna, som en

' Af niadame Rolands memoarer framgår, att det var personlig för-

argelse öfver de förnämas företräden inom sällskapslifvet, som var en af de

första orsakerna till hennes revolutionära ilsigter. Barnaye, den blifvande

vensterledaren inom den konstituerande församlingen, kunde aldrig glömma,

huru hans mor bortvisats frän sin plats på teatern för att lemna rum ät

den förnäma guvernörens gunstling. Se åtskilliga andra karaktäristiska

exempel hos Taine a. a. ss. 417 o. f.
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o-ånsf skulle slå de naiva svärraarne för mänsklighetens all-

manna förnuftighet med häpnad och fasa.

Bönderna, mindre mottagliga för nya idéer än den rör-

liga stadsbefolkningen, blefvo fullkomligt oberörda af tidens

religiösa otro samt länge nog äfven af de nymodiga samhälls-

lärorna, och när dessa slutligen framträngde till dem, förstodo

de egentligen ej något mera däraf, än att nu stunden var

kommen att afskudda de feodala bördornas förhatliga ok, men

detta förstodo de med en stvrka, som motsvarade tvnojden af

det förtryck, hvarunder de suckat.

Ännu blott en anmärkniug, innan vi lemna upplysningen.

Den tid, som fått sitt namn däraf, plägar ofta betraktas såsom

framför alt en tviflets och förnekelsens, och vi hafva äfven

sett, att den var det gent emot det häfdvunna både sociala

och religiösa åskådningssättet, men däraf följer ej att den

för egen del saknade tro på alla ideal. Tvärtom. Dess

ideal ledo visserligen i allmänhet af mycken oklarhet eller,

om de voro närmare utförda, skulle de snart befinnas ej bestå

verklighetens prof, men knappast några mänskliga ideal hafva

varit omfattade med en större kärlek än de. Sida vid sida

med negationen af det gamla gick under upplysningstiden en

aningsfull väntan efter en bättre tid. Om man tviflade på

Gud, så trodde man så mycket mera på mänsklighetens för-

träfflighet, på dess förmåga att redan i tiden ernå fullkom-

lighet. Om man angrep det bestående samhället, så var det

emedan man gjorde sig så öfverdrifna förhoppningar om ett

hlifvande. Ingen tid har hyst högre föreställningar om sam-

hällsinstitutionernas makt; blott lagarna blefve förnuftiga, var

man säker om, att alla dissonanser skulle försvinna ur verlden.

Denna upplysningstidens egenskap af att vara en trons och

entusiasmens tid är ej mindre vigtig för att rätt förstå både

den och dess frukt — revolutionen än dess negativa riktning.

Däri ligger ock förklaringen till, att detta tidehvarf trots att

det i så mycket bär prägeln af något utlefvadt, ändock ger

ett intryck af ungdom, som ovilkorligt verkar anslående äfven

fastän man vet, huru bittert mängden af dess förhoppningar

skulle komma att gäckas.



TREDJE KAPITLET.

Reformförsök.

Den iipjjlysta despotismen, Ludvig XYIts uppfostran och karaktär.

Marie-Antoinette. Yergennes. Maiirepas. Turgot. Malesherbes. Neeker'.

Det har ofta beklagats, att Frankrike ej mot det 18:de

ärlmudradets slut hade en regent, som förstod att använda sin

oinskränkta makt i reformarbetets tjänst, ty då, säger man,

skulle mänskligheten förskonats från revolutionens olyckor, men
ändock de fördelar kunnat vinnas, som denna händelse beredt.

Denna uppfattning är i viss mån ett återljud från upplys-

ningsfilosofien, hvars förnämsta banerförare med undantag af

Montesquieu, Rousseau och Mably vi sett vara eniga därom,

att det var genom den upplysta despjotismen^ som folken

skulle lyckliggöras. Rädfrågar man historien, så finner man
emellertid, att detta medel ingalunda visat sig tillfyllestgö-

rande. Europa snart sagdt öfverflödade under det 18:de år-

hundradet på furstar och ministrar, som ej begärde något

bättre än att få använda sin makt för att gifva verkställighet

åt filosofernas läror, och från vår verldsdels alla kanter spordes

storartade reformförsök, företagna för att bereda folkens lycka.

Att åtskilliga missförhållanden på detta sätt undanröjts, är

redan påpekadt, men ofta blef en allmän förvirring den egent-

liga skörd, som regenterne inhöstade af sina ansträngningar,

enär folken visade sig alt annat än tacksamma fÖr de refor-

mer, som man äflades att erbjuda dem. Stundom var nog
detta motstånd oberättigadt, framkalladt af fördom och oför-

stånd, men lika ofta var det ett uttryck för en sund själfbe-

varelsedrift.

' Literaturanvisningar meddelas i Not IX.
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I följd af upplysningslilosofiens oförmåga att förstå det

egendomliga i folkens liksom i individernas lif och dess däraf

föranledda nivelleringsbegär förgrepo sig nämligen de furstliga

reformatorerna mången gång på institutioner, som voro vilkor

för folkens nationella tillvaro eller under hvilkas oregelbundna,,

stundom bizarra former själfstyrelse och individuell frihet

funnit ett välbehöfligt skydd mot en oinskränkt statsmakts

alt förkrossande tyngd. Så var t. ex. förhållandet med kejsar

Josef II:s reformer, den mest konsekventa tillämpningen af

upplysningens läror, och långt ifrån att skapa den guldålder,

hvarom han drömt, drefvo de i stället hans folk till förtviflan.

Ehuru Fredrik 11 i Preussen var alt för mycket verklig stats-

man för att göra sig skyldig till sådana öfverdrifter, som ut-

märkte hans ofvan omtalade efterhärmare, så var dock äfven

hans regeringssystem, på afstånd så prisadt af filosoferna, i

verkligheten ett ganska tryckande ok för hans undersåtar,

hvilkas personliga intressen därigenom ofta på ett ganska

obefogadt sätt offrades åt statens. Förklaringen härtill är helt

enkelt den af den oinskränkta furstemaktens vänner — lika.

väl som af den oinski-änkta folkmaktens— förbisedda omstän-

digheten, att en okontrollerad myndighet alltid frestar till öfver-

grepp. Huru välmenande en furste än må vara, så ligger det

dock för honom närmast till hands att se alt förnämligast ur

statsintressets synpunkt. Afven det mest upplysta envälde

leder lätt till intrång på den enskildes rättigheter, hvilkas

behöriga respekterande dock är det första vilkoret för ett

sundt samhällslif, och om ett reformsträfvande ej grundas på

folkens fria medverkan och af dem kontrolleras, råkar det

därför lätt på afvägar. Man torde sålunda vara berättigad

att antaga, det den upplysta despotismen ej häller i Frank-

rike skulle kunnat åstadkomma en verklig nationell pånytt-

födelse; men visserligen är det möjligt, att, om därigenom de

förnämsta missbruken blifvit undanröjda, det franska folket

för tillfället skulle låtit sig nöja och således både det och

Europas öfriga folk kunnat undgå de skakningar, som fram-

kallades af revolutionen.

Om detta verkligen skulle ländt till mänsklighetens lycka,,

blir emellertid en annan fråga. Redan nu ligger det i öppen
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dag, att revolutionens stormar för Europa i allmänhet med-

förde en välbehöflig väckelse. Det var de, som hos dess folk

väckte till fullt medvetande ej blott ett kraftigt reformbegär,

utan äfven den individuella och nationella själfständighets-

känsla, hvarförutan det förra lätt förfelar sitt mål, och först

genom dem blef det sålunda möjligt att på en bredare basis

fortsätta det reformarbete, som den upplysta despotismen ej

förmått bringa till en lycklig fullbordan, emedan den fotat

det samma uteslutande på regeringsmakten ^ Hvad åter Frank-

rike själft angår, torde det ännu vara för tidigt att våga ett

bestämdt omdöme. Försöken att grundlägga en verklig frihet,

som där egt rum, hafva länge misslyckats, i det folket, be-

herskadt af de lidelser som revolutionen uppväckt, återfalHt

än i den monarkiska, än i den demokratiska despotismen, och

hvad den tredje republiken bär i sitt sköte är ännu ovisst.

Det är möjligt, att dessa skakningar fÖr Frankrike äro en nöd-

vändig kris för vinnande af verklig politisk hälsa, och blir

detta en gång resultatet, så har man visserligen att söka grun-

den därtill i den starka nationella väckelse, som revolutionen

innebar, men med säkerhet kan man ej påstå, att detta land

af revolutionen hittills haft någon annan varaktig vinst än

som synes hafva kunnat erhållas genom en upplyst despotism,

nämligen likhet inför lagen, de feodala bördornas afskaffande,

religionsfrihet och en tidsenlig lagstiftning. Den nationella

diktatur, som konungadömet så länge utöfvat i Frankrike,

synes äfven hafva bort göra detta land mer än de flesta andra

mottagligt för en uppifrån företagen omskapning, och i själfva

verket väntade man också där, såväl på grund af dessa histo-

riska traditioner som på grund af modefilosofiens benägenhet

för den upplysta despotismen, i det längsta, att konungamakten
skulle genomföra det välbehöfliga och så allmänt efterläng-

tade reformverket-.

Ludvig XV:s eländiga styrelse blef för denna väntan en

enda stor missräkning, men förhoppningarna vände sig då

med så mycket större ifver mot den unge furste, som skulle

V Jämför den bekanta, för den upplysta despotismen så karaktäristiska

grundsatsen: »Alt /ö/' folken, intet genom folken».

2 Jämf. ofvan, s. 49.



74 REFORMFÖRSÖK.

efterträda honom, och namnet: »den efterlängtade», hvarmed

Ludvig XVI vid sin tronbestigning allmänt hälsades, utgör

ett vittnesbörd om denna tänkesättets riktning.

Ol3^ckligtvis var den unge konungen ej vuxen den upp-

gift, som hans folks önskningar och hans ätts traditioner lade

på hans skuldror. Därtill hade fordrats, att han med en klar

insigt om rikets behof förenat kraft att nedslå de hinder, som

både de privilegierades egeunytta och tidens samhällsupplösande

tendenser nödvändigt måste komma att uppresa mot ett sundt

reformsträfvande, eller, om han själf saknade sådana egen-

skaper, att han åtminstone förmått ådagalägga den orubbliga

hängifvenhet för en duglig minister, som enligt hvad Ludvig

XIILs exempel visar, kan framgå ur själfva svagheten. Men
hos Ludvig XVI fans hvarken det ena eller det andra slaget

<if fasthet. Till en del berodde väl detta på hans medfödda

skaplynue, som var ytterst vekt \ men hans uppfostran torde

äfven hafva varit en väsentlig orsak härtill. Hans fader,

Ludvig XV:s son, som han vid 15 års ålder förlorade, var en

begåfvad och rättänkande man; men ytterst bigott, valde han

till sin sons guvernör en oduglig och karaktärslös hofman,

hertig de Yauguyon, hvilkeu, genom att antaga ett sken af

sträng katolsk renlärighet, förstått innästla sig i hans förtro-

ende. Genom ett oförnuftigt etikettsväsende uppväckte denne

hos sin lärjunge de öfverdrifaaste föreställningar om de kung-

liga rättigheterna, men om tidens sträfvanden och folkets behof

lemnade han honom i fullständig okunnighet. Hans försök att

förgifta sin lärjunges sedliga lif genom att införa honom iden

förderfvade krets, som samlades omkring farfadrens älskarinna

madame Dttharry, omintetgjordes väl genom Ludvigs ogifta

fastrar- samt de rena intryck denne bevarat från föräldra-

hemmet, och när Ludvig den 10 Maj 1774 vid 20 års års ålder

* Vid en flyktig bekantskap framträdde ej denna egenskap; han före-

föll snarare härd och sträf, och såsom dauphin yttrade han en gång, att han

i Jiistorien skulle vilja erhålla namnet »den stränge». Förnämligast torde

emellertid sträfheten i hans väsen hafva haft sin grund i en medfödd otjTiip-

lighet och däraf föranledd blyghet.

^ Sophic t 1782, Louise, nunna i St. Denis, f 1787, Adclaklc och

Victoirc, hvilka upplefde revolutionen.
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uppsteg på trouen, var han en sederen, välmenande 3aigliug.

Men hvad gagnade väl de enskilda dygderna i detta fall, då de

ej voro åtföljda af de egenskaper som situationen kräfde? För

den yttre politikens skötande var den unge konungen visser-

ligen tämligen förberedd, och, såsom vi i det följande få se,

blef detta äfven det enda område, inom hvilket hans regering

visade någon egentlig karaktär. Med afseende på de inre för-

hållandena läto åter hans obekantskap med landets verkliga

tillstånd samt hans medfödda svaghet honom hemfalla i en

hjälplös obeslutsamhet, som gjorde honom till en lekboll för

de mest stridiga inflytelser. Endast i sin hängifvenhet för

den katolska kyrkan var och förblef han orubblig.

Den gemål, som statskonsten stält vid hans sida, var ej

häller egnad att blifva honom ett stöd i hans svaghet. Kejsa-

rinnan Maria Theresias dotter Marie-Antoinette, som 1770

vid fjorton och ett hälft års ålder blifvit hans maka, var

visserligen en stark karaktär och egde älskvärda egenska-

per, som skulle komma att bereda honom ett lyckligt fa-

miljelif och under olyckans mörka stunder blifva hans tröst,

men hennes uppfostran hade varit ytlig; hon var om möj-

ligt ännu mera okunnig om verldens och Frankrikes verkliga

tillstånd än han, och den hvirfvel af nöjen, hvari hon, alt

för ung som hon var för att motstå de förderfliga infly-

telserna af detta flärdfulla hoflif, snart störtade sig, gåfvo

henne ej tid att sedermera ersätta hvad som brast. Under de

år, som blefvo afgörande för hennes eget och hennes gemåls

öde, lät hon sig sålunda blott ledas af känslostämningar eller

nycker, och ju starkare hennes vilja var, ju förderfligare blef

det då, om hon ingrep i det oflentliga lifvet. Varnande röster

saknades emellertid ej alldeles på hennes väg. Maria Theresia

var ingalunda blind för de faror, som kunde uppstå för hennes

unga dotter både af en otidig inblandning i Frankrikes of-

fentliga angelägenheter och från Frankrikes förderfvade hof-

lif. Hon hade stält vid hennes sida Österrikes ambassadör i

Frankrike, den kloke grefve Mercy-Ärgenteau^ hvilken, på sam-

ma gång han skulle vara dottern ett stöd, hade i uppdrag att

gifva modren de noggrannaste underrättelser om hela hennes
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lif , och både af Mercy, af sin broder Josef och af Maria

Theresia, som ända till sin död underhöll en liflig brefväxling

med dottern, fick denna mottaga allvarliga råd och varningar.

Olyckligtvis fördunklades den stora kejsarinnans annars

så klara blick, då hennes eget rikes fördelar kommo med i

spelet, och det samma blef äfven förhållandet med hennes

älste son. Giftermålet mellan Ludvig och Marie-Antoinette

hade haft till ändamål att gifva styrka åt det 1756 ingånga

förbundet mellan Österrike och Frankrike, och när det gälde

att tillgodogöra sig frukterna häraf, glömde Marie-Antoinettes

anförvandter själfva de hälsosamma råd de annars gåfvo henne.

Första gången detta hände var vid Polens delning 1772. Maria

Theresia behöfde då det franska hofvets vänskap för att sätta

sin andel af rofvet i säkerhet, och af detta skäl nödgade hon

sin dotter att afstå från den ädla stolthet, denna hittills lagt

i dagen gent emot madame Dubarry. Var det underligt, om
Marie-Antoinette med sitt lifliga sinne då äfven föll på den

tanken att för egen del göra politik, och bvem kan veta, om
ej det undseende mot lasten, som hon vid detta tillfälle sett

en vördad moder lägga i dagen, bidragit till, att hon seder-

mera visade sig så föga nogräknad med afseende på sina um-

gängesvänners sedliga halt'-? Blifven drottning, slöt hon sig

' Detta skedde äfven. Åtminstone en gäng i månaden sände Mercy i

hemlighet kejsarinnan de noggrannaste underrättelser om Marie-Antoinette,

som ofta med anledning af dessa fick mottaga skarpa förmaningar af modern.

Marie-Antoinette, för hvilken Mercys rapporter voro en hemlighet, var både

förvånad och generad öfver moderns kännedom om förhållandena i Frank-

rike och trodde, att det var rykten, utspridda af Fredrik II:s agenter, som

kommit till dennes Öron. Mercys brefväxling, som naturligtvis är af oskatt-

bart värde för Marie-Antoinettes historia^ är utgifven af Arneth och Gef-

froy. Paris 1874. Marie-Antoinettes 1irefväxlingar med Maria Theresia och

bröderna Josef och Leopold äro utgifna af den förre (1865 och 1866). De af

Hunolstein och Feuillet de Conches utgifna samlingarna af bref från

Marie-Antoinette och Ludvig XVI (Paris 1864 ocli Paris 1864—73) inne-

liålla sä många bevisliga förfalskningar, att de i allmänhet ej kunna till-

erkännas något vitsord. Se härom bl. a. Geffroy: Gustave III et la couv

de France, Paris 1867 och Sy b el: Die Bricfe der Königin Marie-Antoi-

nette, Bonn 1865. (Kleine Historische Schriften.)

^ Med rätta yttrar en mot lienne föga öfverseende svensk historiker:

»Om det kom en tid, då Marie-Antoinette ej längre i denna stolta ömtålig-
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nämligen, trots de varningar hon nu fick mottaga af modern,

Mercy och sin biktfader, abbé Vermond, på det närmaste till

den frivola krets, i hvilken den älskvärda men sedeslösa gref-

vinnan de Polignac förde spiran. Intet finnes, som bekräftar

de kränkande rykten, till hvilka denna vänskap i förening

med hennes eget i högsta grad obetänksamma uppförande gifvit

upphof ^; det är tvärtom antagligt, att det just var i det stolta

medvetandet om sin egen ostrafflighet, som hon ansåg sig be-

rättigad att hänsynslöst med afseende på förströelser följa sina

nycker och med afseende på valet af sina vänner den för

hennes karaktär egendomliga benägenheten att låta sitt för-

hållande till människor i främsta rummet bestämmas af deras

utseende och sätt att skicka sig-.

Detta umgängeslif skadade emellertid ej blott hennes

rykte; det blef ytterligare en anledning till hennes så ödes-

digra inblandning i de offentliga angelägenheterna, i det de

ovärdiga vännerna missbrukade hennes inflytande på konungen

för att befrämja sina intriger eller tillgodose sin oförsynta

snikenhet '^.

Hennes första försök att på egen hand göra politik

rönte emellertid ej en obetingad framgång. Ehuru hertig de

Ohoiseul var den förnämste målsmannen i Frankrike för den

politik, som funnit sitt uttryck i det franskt-österrikiska för-

bundet, hyste dock Maria Theresia ej någon önskan att se

denne kraftfulle statsman från ledningen af den franska mini-

stären undantränga den med madame Dubarry nära förbundne

het egde ett skydd mot de faror som omhyärfde henne i Versailles, sa är

det ej obilligt att kasta en del af skulden pä den läromästarinna, som hand-

terat den unga flickan säsom ett politiskt instrument.» Hedin: Franska
revolutionens kvinnor, s. 5.

' Del Maria Theresia med obeveklig stränghet fordrade Jiela sanningen

af Mercy angående sin dotter, men intet, som den flitige och skarpsynte

rapportören har att berätta, är af verkligt graverande beskaffenhet för dennas

heder, synes häri ligga ett fullständigt bevis för drottningens oskuld.

2 Denna egenskap hos Marie-Antoinette framhålles af den henne upj)-

riktigt tillgifne grefve de la Marek. Bacourt: Correspondance entré le

conite de Mirabeau et le conite de La Marek. Paris 1851. I, s. 31.

' Om de för statskassan i högsta måtto betungande fördelar, som drott-

ningen lorskaflfade grefvinnan Polignacs slägt och älskare, se Hedins med
Mercys rapporter öfverensstämmande redogörelse a. a. s. 11.
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hertig d'Aiguillou \ hvars svaghet bättre än Choiseuls kraft

öfvereusstämde med Österrikes intressen. Men Marie-Antoinetta

såsT i Choiseiil blott den man, som hon hade att tacka för

Frankrikes krona, och knappt hade Ludvig XVI uppstigit på

tronen, förr än hon mot sin moders råd uppbjöd alla sina

krafter för att störta Aiguillon samt bringa makten i Choi-

seuls händer. I det förra lyckades hon visserligen (d. 2 Juni

1774) och hon genomdref t. o. m. Aigaillous förvisning från

hofvet, men ej i det senare. Ludvig XVI hade af sin far

insupit ett oöfvervinneligt misstroende mot Choiseul, madame
Pompadours vän och upphofsmannen till jesuiternas fördrif-

vande, och det enda som drottningen kunde utverka var upp-

häfvaudet af den förvisningsorder, för hvilken han dittills

varit föremål"-.

Aiojuillons efterträdare såsom utrikesminister blef den

franske ambassadören i Stockholm, grefve de Vergennes, och

redan före hans fall hade Ludvig på sin faster Adelaides råd

till värdigheten af premiärminister upphöjt den åldrige markis

de Maurepas^ för hvilken den onåd, som han för 25 år sedan

ådragit sig genom ett epigram mot madame Pompadour, nu

blef en kraftig rekommendation.

Framtiden skulle visa, att ett sämre val ej gerna varit

möjligt. Maurepas var en intrigant hofman, lika tom på stats-

mannaförmåga som full af egoism, och det oinskränkta infly-

tande han ända till sin död lyckades bibehålla öfver Ludvig

XVI blef en af de förnämsta orsakerna till dennes olyckor.

Till en början säg det emellertid ut, som om den bresch

Aiguillons störtande åstadkommit i Ludvig XV:s gamla mini-

stär, tack vare Maurepas, skulle komma att öppna en väg till

Frankrikes räddning. Efter Aiguillons fall kunde nämligen

ej häller de mest hatade af hans ämbetsbröder, kausleren

' Han hade 1770 störtat Clioisenl genom en hofintrig, i hvilken ma-

dame Dubarrv varit själen eller det förnämsta redskapet.

2 Det var i det bref, hvari hon för en förtrogen vid sin moders hof,

grefve Eosenberg, berättade sina intriger till förmun för Choiseul, som hon

kallade sin gemfd »le pauvre homme:>. (Jämf. Hedin a. a. s. G). Maria

Theresia blef liäröfver mycket uppretad och ville ej lyssna till Mercys försök

att ursäkta drottningen.
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Maupeou och finansministern abbé Terray, bibehålla sig på

sina platser ^ och sålunda bereddes ett tillfälle att låta det

vigtiga generalkontrollörsämbetet öfvergå i värdiga händer.

Själf hade visserligen Maurepas ej vare sig vilja eller förmåga

att genomföra ett grundligt reformarbete, men allmänhetens

ifriga längtan efter ett sådant hade ej alldeles undgått den

unge konungens uppmärksamhet, och välmenande, som denne

var, ville han gerna tillmötesgå sitt folks önskningar. Maurepas

var alt för slug för att genom öppet motstånd häremot ri-

skera sitt inflytande. Han var äfven för egen del svag för

den allmänna meningen och hade ingenting emot att synas

vara reformvän. Han ansåg därför bättre att söka afleda än

öppet trotsa den storm, som hotade de bestående missbruken,

och sålunda föreslog han själf till geueralkontrollör en af ti-

dens ädlaste reformvänner: Turgot, baron cVÄulne.

Om någon skulle varit i stånd att genom ett i den upp-

lysta despotismens ande och med dess resurser företaget re-

formverk återupprätta Frankrike, var det visserligen denne

man. Född 1727, hade han blifvit uppfostrad för kyrkan, och

hans presterliga lärare hade gjort sig de största förhoppningar

om den begäfvade, renhjärtade och vetgirige ynglingen, men
Turgot var i olikhet med så många andra samtida alt för

samvetsgrann for att egna sig åt kyrkans tjänst, då han fann

sig ej kunna gilla hennes läror. Hans vetgirighet riktade sig'^

då på satsrättsliga och nationalekonomiska frågor, och han

slöt sig härvid till den ekonomistiska skolan, som i honom

räknade en af sina förnämsta medlemmar. Ehuru en verklig

lärd, var dock Turgot ingalunda uteslutande teoretiker. Hans

' De störtades den 24 Ang. 1774. Den förre hade ådragit sig ett all-

mänt liat genom sitt hänsynslösa uppträdande mot parlamenten, hvilka han

1771, för att för alltid göra slut pPi deras opposition mot konungamakten,

fullständigt ombildat; den senare äter var vanryktad både för sin osedlighet

och sin samvetslösa finansförvaltning. Om Maupeous reformer, som i niänga

stycken voro verkliga förbättringar, se Flammeron t: Le chancelier Mau-

peou et les parlcmcnts. Paris 1883. Jobez (La France sons Louis XV
och d:o s. Louis XYI) har i synnerhet sökt göra rättvisa ät jNIaupeou. Mau-

peous efterträdare såsom storsigillbevarare blef Miromcsnil. Kanslersvärdig-

heten behöll han till sin död (1792) eller åtminstone, tills den afskaftades

den 27 Nov. 1790. Maupeou var således den siste »chancelier de France».
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slägt, som på korstågeus tid inflyttat från Skottland \ hade

genom llere generationer intagit en framstående plats inom

denna ämbetsaristokrati, som i det gamla Frankrikes offent-

liga verld var den enda arbetande klassen, och egnande sig

åt statens tjänst, trädde Turgot värdigt i sina förfäders fot-

spår. Den verksamhet han under åren 1761—74 utöfvade

såsom intendent i Limousins generalitet vittnade ej blott om
de bästa afsigter, utan ock om en stor administrativ förmåga,

och genom reformer, som bilda ett förspel till dem, som han

sedermera inom en större krets skulle genomföra, blef han

en sannskyldig välgörare för denna bygd -. Härifrån inträdde

han den 20 Juli 1774 i statsrådet såsom sjöminister, och det

var från denna plats, på hvilken han bland annat uppgjort

planer till den franska krigsflottans förstärkande genom far-

tygsbeställningar i Sverige, som han kallades att öfvertaga

finansportföljen efter abbé Terray.

I det storartade reformarbete, hvarigenom Turgot nu sökte

upprätta Frankrike ur dess förfall, återfinner man alla de

förbättringar fÖr hvilka ekonomisterna ifrade. Den första åt-

gärd af betydenhet, som han lyckades genomdrifva: spann-

målshandelns frigifvande inom riket (Sept. 1774) gjorde början

till realiserandet af den näringsfrihet, som utgjorde en så

vigtig del af deras program^. Det ligger i öppen dag, hvilken

välgerning detta skulle innebära för ett land, inom hvilket

vissa provinser oupphörligt hemsöktes med sädesbrist, under

det andra hade öfverfiöd, men icke dess mindre framkallade

påbudet en mängd blodiga upplopp — det så kallade 7njöl-

hriget, — hvilka sannolikt underblåstes af motståndarne till

Turgots reformplaner. Denne lät sig emellertid ej häraf af-

' Enligt en familjetradition var slägtens ursprung danskt, i det den

härstammade frän en prins Togut, som frun Danmark kommit till Skottland

1000 är före Kristi födelse! Måhända gömmer denna sägen en reminiscens

af en skandinavisk inflyttning under Nordmannatägen.

^ När lian kallades till minister, strönmiade invänarne i Limousin,

sorgsne öfver sin förlust, men glade öfver Frankril^es vinst, hopvis till kj-r-

korna för att Ledja för sin f. d. intendent.

3 Denna reform blef fprebildcn till den likartade, som Gustaf III föl-

jande aret genomförde i Sverige. — Se Odhner, Sveriges politiska histo-

ria under konung Gustaf III.s reijering, I, s. 355.
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skräckas. Efter att liafva genomdrifvit nödiga åtgärder till

c»rdiiingens återställande, utverkade han konungens bifall till

tvänne andra ännu mera betydelsefulla reformer, af hvilka

den ena uppliäfde skråtvånget ocli den andra gjorde början

till en rättvisare beskattning, i det den förvandlade böndernas

vägunderhållningsskyldighet {les corvées) till en fastighets-

skatt, som äfven drabbade de adliga jordegarne \

Nu visade sig emellertid, huru föga de aristokratiska klas-

sernas reformifver förmådde bestå profvet, när den blef öfver-

Hyttad från salongskonversationens område till verkligheten.

Från hofadeln, som klagade att man ville göra den corvéable,

ned till de förtörnade skråmästarne höjdes mot den djärfve

nyhetsmakaren ett allmänt rop af förbittring, för hvilket pa-

riserparlamentet skyndade att göra sig till den officiella tol-

ken. Efter Manpeous fall hade nämligen Maurepas för att

behaga den allmänna meningen, som i brist på bättre kon-

stitutionella garantier höll på parlamentens rättigheter, genom-

drifvit att dessa ämbetsverk blefvo återstälda i sitt gamla skick ^.

Ofvertygad att parlamentens politiska makt vore en otids-

enlighet, som blott skulle begagnas till privilegiernas skyd-

dande mot behöfliga reformer, hade Turgot motsatt sig denna

åtgärd, men utan att lyckas förhindra den. Huru rätt han

haft, visade sig dock nu, då pariserparlamentet vid sin oppo-

sition mot de nya lagarna förklarade, att den franska bonden

vore »efter behag corvéable och taillable» och att detta var en

grundlag, som konungen ej kunde ändra. Emellertid lycka-

des Turgot förmå konungen att genom en lit de justice (den

12 Mars 1776) bryta motståndet, och de förhatliga lagarna

blefvo sålunda verkligen inregistrerade. Med afskaffandet af

vägdagsverkena var dock föga vunnet, om ej denna reform

åtföljdes af jordens befriande från de feodala bördorna.

Hade denna lifsfråga för Frankrikes utveckling kunnat

erhålla en fredlig lösning, skulle landet, mänskligt att döma,

^ Turgot förberedde äfven ett förslag till en allmän likformig jord-

bevillning, men blef ej i tillfälle att framlägga det.

^ Visserligen gjordes härvid det förbehåll, att parlamenten ej längre

skulle hafva rätt att vägra inregistrering (veto), utan blott rätt till föreställ-

ningar, men pariserparlamentet inlade genast häremot en forndig protest.

-S. /. BoethiuSy Franska revolulioncn. 6
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hafva bevarats från fruktansvärda olyckor. Att något dylikt

äfven ingick i Turgots plan, kan man sluta däraf, att en med
lionom nära förbunden tjäusteman i finansministeriet vid namn
Boncerf genom en broschyr sökte öfvertyga seignörerna om
nyttan af de feodala rättigheternas aflösning^ samt däraf att

Turgot gjorde sitt bästa för att skydda författaren mot par-

lamentets förbittring ^ Själf har emellertid ej Turgot bragt

denna fråga på dagordningen. Den reform, åt hvilken han

efter genomdrifvandet af de ofvannämda lagarna ämnade när-

mast egna sina krafter, var en ombildning af Frankrikes för-

valtning^ syftande på att i denna införa själfstyrelsens princip.

För detta ändamål ville han, att i livarje landtkommun

och hvarje stad skulle finnas en församling (mimicipalité)^

dock blott sammansatt af fastighetsegare, och detta så att

endast de, livilkas jord eller feodala rättigheter gåfvo en viss

inkomst eller hade ett visst taxeringsvärde-, skulle däri vara

själfskrifna medlemmar. De mindre jordegarne skulle åter i

mån af sin jords värde utse representanter, och inom försam-

lingen skulle värdet af hvarje deltagares röst beräknas efter

den förmögenhet den representerade. Dessa primärförsam-

lingar, hvilka 'på landet beräknades skola komma att bestå

af högst 10 personer, skulle ega att utse ombud till försam-

lingar för större områden '^. Dessa åter skulle välja en pro-

vinsförsamling af högst 30 personer, och hvarje provinsför-

samliug skulle utse en deputerad till en för hela riket ge-

mensam församling {la grand municipalité, municipalité royale

eller municipalité générale du roijaume).

Alla dessa församlingar skulle, hvar och en inom sitt

område, fördela skatterna, medverka vid deras uppbörd, sörja

för fattigvård och allmänna arbeten o. s. v., men de skulle ej

ega någon som hälst befogenhet att motsätta sig den kung-

liga lagstiftningen.

Det är möjligt att denna organisation, särskildt i förening

med de garantier för den personliga friheten och arbetets

' Arbetet blef emellertid döiiidt att brännas!

^ Det fbrra pu landet, det senare i städerna.

^ Turgot benämner dessa arrondisements.
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frihet, hvaraf Turgot ämnade låta den åtföljas, på längden

skulle kunnat uppfostra fransmännen äfven till politisk frihet

och således i sina följder gått utöfver den upplysta despotis-

mens program, men det sätt, hvarpå däri skattas jämväl åt

ekonomisternas ensidigheter, gör det knappast antagligt, att

Turgot själf åsyftat något sådant.

I första rummet förtjänar härvid anmärkas de politiska

rättigheternas uteslutande bindande vid jorden \ hvilken, så-

som vi veta, af denna skola betraktades såsom det enda upp-

hofvet till verklig rikedom. Vidare måste det väcka förvå-

ning, att ej de redan befintliga provinsialständerna lades till

grund för den nya inrättningen, men förklaringen härtill är

helt enkelt det underskattande af det historiska sammanhan-

get och det öfversliattande af den abstrakta likformigheten,

som vi fannit utmärka ekouomisterna liksom nästan hela

upplysningen. Den memoar, hvarigenom Turgot föreslog den

n3^a förvaltningsorganisationen, förklarar uttryckligen, att det

vid nya inrättningar vore onödigt och vilseledande att taga

hänsyn till de historiskt gifna förhållandena, då »de mänsk-

liga rättigheterna ej hafva sin grund i historien utan i natu-

ren». Ja tillvaron af provinsialständer till och med nästan

beklagas, emedan dessa »lokala haliförmåner» - kunde för-

svåra reformens genomförande i alla provinser och således

likformigheten störas. Anmärkningsvärdast är emellertid, att

förslaget utesluter den tillämnade riksförsamlingen från all

andel i lagstiftningen ^ samt tydligen sträfvar att genom
församlingarnas fåtalighet och kortheten af deras sessioner*

hindra dem från att ernå någon politisk betydelse, ty i detta

synes ligga ett otvetydigt bevis på, att dess upphofsman de-

' Icke ens i städerna skulle husvärdet fä räknas med vid bestämman-

det af census.

^ »Ces demi-biens locaux».

^ »Ces assemblées municipales, depuis la premiére jusqu'a la derniére,

ne seraient que des assemblées municipales et non point des états.»

"* I arrondissementen skulle hällas 2 om aret, livar och en pä 8 dagar,

i provinserna äfvenledes 2, pä tillsammans 4 veckor; riksförsamlingen skulle

åter sammanträda en gäng om året och endast fä fortfara 6 veckor.
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lat cleii ekononiistiska skolans obenägenhet för oeli misstro

mot den konstitutionella friheten.

Slutligen återfinnes äfven ekonomistens tro på uppJijs-

ningens underbara kraft i det förslag om en skolreform, som

Turgot satte i spetsen för sin organisationsplan och genom

hvilket han tog på sitt ansvar att nationen inom 10 år skulle

ända till oigenkänlighet kunna omskapas.

Huruvida Ludvig skulle kunnat förmås att gå in på denna

plan, må lemnas därhän. När den memoar, hvarigenom Du-

pont de Nemours gifvit form åt Turgots idéer därom, förevi-

sades för honom, gjorde han skriftliga anmärkningar, som ej

synas tyda på synnerlig benägenhet därför ^; en nyare historie-

skrifvare- anser dock, att om Turgot 1775, då förslaget utar-

betades, följt sin första afsigt att genast söka genomdrifva det

samma i stället för att, såsom skedde, uppskjuta dess genom-

förande till slutet af år 1776, skulle han icke blott hafva lyc-

kats vinna konungens bifall, utan äfven i de nya församlin-

garna erhållit ett kraftigt stöd för sina andra reformer. Onek-

ligen såg det också ut, som om konungen till en början för-

stått att uppskatta sin store minister och varit benägen att

understödja honom. När frågan om vägdagsverkena ännu var

under debatt (således i början af år 1776) hade man t. o. m.

hört honom yttra, att han och Turgot voro de ende som äl-

skade folket. Hans karaktärssvaghet var dock alt för stor

för att han länge skulle undgå att taga intryck af de privi-

legierades förbittrade motstånd, i synnerhet som det i hemlig-

het understöddes af Maurepas, för hvilken Turgot snart blef

förhatlig ej blott såsom reformator, utan ock såsom en befa-

rad medtäflare, och sålunda undergräfdes småningom hans för-

troende både till ministern och dennes planer.

Hvad som bidrog till att försvaga Turgots ställning var

äfven att en man, på hvars hjälp han förnämligast räknat,

alt för snart tog sin hand ifrån plogen.

' Själf utarbetade ej Turgot uagot förslag i ämnet, utan det är genom
denna memoar, som lians plan blifvit bekant för efterverlden. Memoaren
är intagen i Turgots samlade skrifter. Uppgiften om konungens anmärk-

ningar finnes bos Cbérest a. a. 1., s. 330.

' Jobez,
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Det 18:de århundradets upplysning har ej haft en ädlare

representant än Lamoignon de Malesherhes. De idéer om
fördragsamhet, frihet och humanitet, som utgöra dess oför-

vanskliga ära, funno hos honom genklang i en karaktär af

sällspord renhet, och till deras befrämjande begagnade han

det inflytande, som tidigt bereddes honom såsom tillhörande

en af Frankrikes förnämsta ämbetsslägter. Vid 29 års ålder

(1750) sin fars efterträdare såsom president i la cour des

aides gjorde han sig bemärkt genom yrkanden på reformer,

som han i sitt ämbetsverks namn framstälde till regeringen,

och de 13 år han utöfvade censuren, som samtidigt anförtrotts

honom, blefvo en verkligt gyllene tid för deu franska tryck-

friheten och underlättade i väsentlig mån upplysningslitera-

turens framträdande *. Vid slutet af Ludvig XV:s regering

delade la cour des aides parlamentens öde, men återstäldes

med dem 1774, då Malesherbes åter intog presidentsstolen, och

året därpå lyckades Turgot utverka att han kallades till mi-

nister för det kungliga huset. För Turgot blef han såsom

sådan ett ovärderligt stöd ej blott genom att direkt befrämja

hans sträfvanden och äfven för egen del söka genomföra för-

bättringar-, utan ock därigenom att mjukheten och behaget

i hans personlighet ersatte hvad i detta hänseende brast hans

något sträfve och otillgänglige ämbetsbroder. Olyckligtvis var

Malesherbes alt för teoretiskt anlagd och af ett alt för känsligt

sinne för att vara rätt vuxen sin plats ^. Van att se sakerna i

stort, tröttnade han nu på de detaljer som han måste handlägga.

De personliga obehag och de intriger, som oupphörligt mötte

honom, väckte hans afsmak, och i följd af alt detta började

han snart vilja draga sig tillbaka. I det längsta sökte Turgot

' Se härom Briinetiére: La direction de la lihrairie sons M. de

Malesherbes (Keviie des deux mondes 1882). De förnämsta af upplvsnings-

literaturens arbeten ntkoramo under denna tid (se ofvan s. 51).

2 Särskildt med afseende pä fängväsendet. Han lät frigifva oskyldiga

fångar och föreslog, att lettres de cacliet ej vidare skulle få användas i fa-

miljeangelägenheter annat än i förening med undersökning inför ett slags

familjedomstol. Konungen godkände förslaget, men det kom ej till utförande.

' Med ganska mycken sanning skref m:e Stael v. Holstein om honom
till Gustaf III: »Det behöfves, att en annan utför hvad han säger». Geffroy

a. a. I, s. 412.
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öfvertala liononi att icke öfvergifva det stora verket, och

äfven konungeD önskade, att han skulle kvarstanna.

Slutligen (Maj 1776) lät han ej längre kvarhålla sig ^

och Maurepas begagnade sig då af tillfället för att tillfoga

Turgot ett käubart nederlag, i det han korsade hans önsk-

ningar med afseende på Malesherbes' efterträdare. Huruvida

Turgot genom detta och andra bevis på konungens minskade

förtroende skulle, såsom Maurepas antagligen åsyftade, låtit

drifva sig till en afskedsansökan, må lemnas därhän -. Nu
ingrep drottningen och detta afgjorde utan vidare hans öde.

Marie-Antoinette hade ingen aning om betydelsen af

Turgots reformer, men hon hade med harm flere gånger fiui-

nit den allvarlige mannen i sin väg, då hon velat på det all-

männas bekostnad tillfredsställa sina eller sina vänners nycker,

och slutligen rågades måttet, då Turgot medverkat till ett

regeringsbeslut, som af en fullkomligt befogad anledning åter-

kallade franska ministern i London de Guines, en anhän-

gare till Choiseul och nära förbunden med hennes frivola

vänner. Eggad af desse ansatte hon nu konungen med böner

om upprättelse åt gunstlingen och hämd på ministern. Re-

sultatet blef, att den förre i en hertigtitel fick en ersättning

för sin förlorade plats och att Ludvig, äfven på tillstyrkan af

Maurepas, lät förmå sig att den 12 Maj 1776 på ett ganska

onådigt sätt afskeda Turgot. Drottningens önskan hade varit

' När Ludvig XVI beviljade hans afskedsansökan beklagade lian, att

han ej själf kunde pä samma sätt skaffa sig lugn.

2 Turgot skref dagen efter sitt afskedande till Maurepas, att han, in-

seende att han ej kunde uträtta något, själf velat begära sin frihet, men
att hans tillgifvenliet för konungen gjort ett dylikt steg pinsamt, och att han

fruktat, att en dag fä skäl att förebrå sig, om han öfvergifvit denne.

Till konungen skref han äter, att han var glad öfver att hafva blifvit

afskedad, emedan i händelse af ett frivilligt tilibakaträdande både han själf

och andra skulle kunnat mot honom rikta samma förebråelse att för ti-

digt hafva misströstat, som han själf gjort Malesherbes. Älercy äter rap-

porterade till Maria Theresia, att Turgot vid underrättelsen om drottningens

ovilja beslutit afgä, så snart han hunnit fullborda den finansplan, hvarmed

han var sysselsatt. Det sannolika synes vara, att Turgot, genomträngd som

han var af sin missions betydelse, ännu ej fullt beslutit sig för att iifver-

gifva sin post, då han därifrån afskedades.
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att han äfveii skulle inspärras på Bastiljen, men därhän kom
det dock ej.

Till modern, hvilken liksom Mercy beklagade denna mi-

nistärförändring, skref hon: »jag bekänner, att jag ej är led-

sen öfver Turgots och Malesherbes afgång. Men jag har ej

blandat mig däri». Mercys redogörelse för händelserna, hvarpå

framställningen här ofvan är grundad, utgör emellertid ett

ojäfaktigt vitnesbörd, att hon härvid ej höll sig till san-

ningen.

Så afbröts till stor del genom en ung kvinnas oförstånd *

detta reformverk, som, om det också ej var fritt från alla brister,

dock utgjorde ett i högsta måtto aktningsvärdt försök att utan

våldsamma medel bekämpa de sjukdomsämnen, som hopat sig

i den franska samhällskroppen. Men Turgots fall medförde

ej blott verkets afbrytande (så att t. ex. den nya förvaltnings-

planen aldrig kom till utförande), utan ock omintetgörandet

af de förnämsta resultat, som redan blifvit vunna. Kedan den

11 Augusti 1776 återstäldes (med några obetydliga modifika-

tioner) det gamla näringstvånget, och genomförandet af den

nya metoden för vägunderhållet uppsköts, hvilket i själfva

verket innebar, att ediktet därom återkallades'-. De olyckor,

som ej minst för Ludvig XVI blefvo följden af Turgots upp-

' Da Marie-Antoinette 1775 genomdrifvit Aiguillons förvisning, ämnade
Jiennes bror Josef skrifva till henne ett ytterst skarpt förraaningsbref, som
lian dock pä grund af modrens rad ej afsände. Bättre än med följande däri

förekommande yttrande kan ej hennes uppträdande vid Turgots fall karak-

täriseras: »HvarfÖr blandar ni, min kära syster, er i att afsätta ministrar?

. . . Har ni någongung frågat er, med livad rätt ni tager del i styrelsens och

(len franska monarkiens affärer? Hvilka studier har ni gjort? Hvilka be-

kantskaper har ni förvärfvat för att väga tro, att ert räd eller er mening
kunna vara nyttiga i nägon sak, i synnerhet i statsafiarer, som fordra sä vid-

sträckta insigter — ni, älskvärda unga varelse, som blott tänker på flärd,

pä er toalett, pä edra nöjen för hela dagen, som ej läser eller hör talas för-

stånd en kvarts timme i månaden, som, jag är viss därom, ej reflekterar,

aldrig öfverväger eller ställer i sammanhang följden af livad ni säger ocli

gör? Ögonblickets intryck bestämmer helt och hållet ert handlingssätt ocli

edra skyddslingars ord och skäl, på hvilka ni tror, äro eder enda ledning.»

Drottningens andel i Turgots fall är ytterligare styrkt af Jobez.
^ Följden häraf blef, att bönderna pä flere ställen med våld måste tvin-

gas till att åter underkasta sig vägunderhållsskyldigheten.
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oifraiule, förskonades denne från att behöfva bevittna ', ty lian

afled redan 1781 vid 54 års ålder. Såsom vi i det följande

få se, föll ej samma lycka på Malesherbes' lott.

Om Marie-Antoiuette sålunda blott alt för mycket lyc-

kades ntöfva inflytande på sin gemåls inre politik, så hade

hon däremot ej samma framgång, när hon gick det österri-

kiska hofvets ärenden med afseende på den yttre. En väsent-

lig orsak härtill var, att Ludvig XVI, såsom redan är anmärkt,

förstod hithörande frågor vida bättre än de inre angelägen-

heterna och därför med afseende på dem kunde bättre skydda

sig för obehöriga sidoinflytelser.

I Vergennes hade han också ett pålitligt stöd, och lyck-

ligtvis skänkte han åtminstone honom ett fullständigt för-

troende. Den roll, som Vergennes spelade under 1772 års

svenska revolution, var visserligen ej så lysande, som man
antagit i hans fädernesland-, och samma »småslughet» och

brist på handlingskraft, som han därvid lade i dagen, torde

visserligen stundom äfven kunna spåras i hans sätt att leda

de franska utrikes ärendena, men han var fosterländsk, klok,

hofsam och, hvad som under kabinettspolitikens tidehvarf

så ytterst sällan kunde sägas om någon statsman, t. o. m.

rättrå dig ^.

Då Marie-Antoinette sökte utverka, att det franska ka-

binettet med afseende på hennes broder Josefs tilltagsna för-

storingsplauer skulle åsidosätta Frankrikes hela nationella

statskonst, blefvo därför hennes ansträngningar, som i ogrann-

lagenhet knappast lemnade något öfrigt att önska*, till största

' I sitt afskedsbref till konungen yttrade han bl. a.: »Alt hvad jag-

önskar är, att E. M. alltid måtte kunna tro, det jag tagit fel, och att det

var inbillade faror, på livilka jag fäste eder uppmärksamhet. Jag önskar,

att tiden ej må gifva mig rätt, och att er regering må blifva så lycklig och

så lugn både för eder själf och edra folk, som de hoppats på grund af edra

principer af rättvisa och godhet.»

2 Se Malmström: Sveriges politiska historia från Karl Xlf.s död
till statshmlfningen 1772. VI, ss. 299 o. 331.

^ I åtskilligt påminner han om den samtida danske statsmannen J. H.

E. Bernstorf!'. Jämf. Vedel: Den Aihlre Grev Bernstorffs ministerium.

Kjöbenhavn 1882.

* Se härom Hedins (a. a. s. 14) på de af Arneth ocli Geffroy offent-

:^
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delen fruktlösa. Den politik, Ludvig XVI iakttog gent emot

kejsar Josef, bidrog i själfva verket kraftigt till att lägga tyg-

lar på dennes oroliga ärelystnad, och härigenom återupprätta-

des i väsentlig mån inom Europa Frankrikes anseende, hvilket

under Ludvig XV:s regering nästan sjunkit till noll K

Allmänheten misstänkte emellertid, att drottningens in-

flytande med afseende på den yttre politiken var större än

det i verkligheten var, och då det österrikiska förbundet inom

Frankrike var till ytterlighet impopulärt, uppstod sålunda mot

Marie-Antoinette ett allmänt hat, som flitigt underblåstes af

hennes fiender vid hofvet, i första rummet hennes älste svå-

ger-, den intrigante och ärelystne grefven af Provence (seder-

mera Ludvig XVIII) samt hertigen af Orleans^ hvilken upp-

retats mot drottningen genom en etikettstvist under en af

hennes bröders besök i Paris och äfven var förbittrad öfver

den ovilja konungen lade i dagen med anledning af hans

sedeslösa lif.

Af dessa kretsar betecknades hon först med namnet öster-

rihisJcan, som under revolutionen skulle blifva så ödesdigert.

Härifrån utgingo ock först de giftiga utläggningar af hennes

obetänksamheter, hvilka förberedde det slag, som tillfogades

hennes rykte genom halshandsprocessens skandal^, och hvilka

äfven i sin mån bidragit till uppkomsten af den hatfulla folk-

stämning, som slutligen ej nöjde sig med något mindre än

hennes död.

Huru förtjänstfull Vergennes' utrikes politik är var. för-

liggjorda brefväxlingarne grundade redogörelse. — Af dessa brefväxlingar

framgår emellertid äfven, huru litet hon uträttade.

' Se härom striden mellan Sorel och Tratchevsky med anledning

af dennes La France et VAUemagnc sons Louis XVI i Revue historique

1880—1. Den sistnämde författaren gör ej rättvisa ät Vergennes. Att Frank-

rike försköt en del af den skadeersättning, hvarigenom ett krig mellan kej-

sar .Josef och Holland är 1785 undveks, är visserligen sant, men de, som
klandrade detta, togo ej i betraktande, att Holland härigenom dock räd-

dades, och det pä ett för Frankrike billigare sätt, än om detta land måst

med vapenmakt understödja det mot kejsaren.

2 »Monsieur», som konungens älste broder under 1'ancien régime kal-

lades.

^ Se därom Not X.
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mådde deu dock ej ensam bereda monarkiens räddning. Det

mest lysande momentet däri, eller Frankrikes deltagande i

det nordamerikanslta hefrielselcrigef, har tvärtom på dubbelt

sätt påsk3'ndat den slutliga katastrofen.

Beröringen med den unga fristaten, hvari man trodde sig

se ett förverkligande af Rousseaus ideal, ökade nämligen yt-

terligare den gäsning, som upplysningsliteraturen åstadkommit

i Frankrike, och de summor, som kriget slukade, blefvo af

ödesdiger betydelse för landets finanser.

Under hela det 18:de århundradet befunno sig dessa i

ständig förvirriug. Orsaken härtill var ej blott slöseriet, utan

ock att statsinkomsterna verkligen äfven under normala för-

hållanden skulle varit otillräckliga \ men detta hade åter sin

grund i privilegierna. Såsom vi sett uudgingo nämligen ge-

nom dessa de högre klasserna till stor del att bidraga till

statsbehofvens fyllande, och de lägres skatteförmåga var redan

sä öfver höfvan anlitad, att äfven den mest despotiska rege-

ring måste rygga tillbaka för att pålägga dem nya bördor

åtminstone i en utsträckning som kunnat bereda en tillräck-

lig hjälp. Så hämnade sig på konungadömet själft dess för-

summelse att sätta sig i spetsen för ett tidsenligt reformarbete:

förvirringen i finanserna blef den oroliga puls, som röjde den

franska samhällskroppens inre ohälsa, och det var också den,

som slutligen framtvang kraftåtgärder, som visserligen ledde

till landets återupprättelse, men genom — en revolution.

Denna fara hade ej undgått Turgot. En af hörnstenarne

i hans system hade varit att råda bot för finansnöden; då han

därvid uppstälde såsom grundsats: ingen bankrutt, inga lån,

inga nya skatter, är det klart, att det var på sparsamhetens

väg som han förnämligast ville nå detta mål. Åtskilliga om-

ständigheter tyda på, att han ej häller förbisett det enda

medel, som kunnat med roten upprycka det onda: genomfö-

randet af en rättvisare beskattning-.

' Hvad som kunde användas till egentliga statsändaniid uppgick ej till

mera än omkring 200 millioner och detta var tydligen alldeles för litet for

ett land sådant som Frankrike. Bruttoinkomsten var omkring 500 mill.

^ Se ofvan s. 81, n. 1.
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Hans efterträdare, Clugny, visade sig ej ens vara vuxen

de rent finansiella uppgifter, som tillhörde en generalkontrollör,

ocli detta gaf ytterligare näring åt den hann, som Turgots

fall framkallat inom hela det frisinnade Frankrike. Vid hans

snart inträffade död fann därför Maurepas nödigt att skaffa

regeringen stöd af en person, som ej blott egde en stor finan-

siell förmåga, utan ock syntes egnad att minska allmänhetens

missräkning med anledning af det afbrutna reformverket ; hans

val föll härvid på en från Geneve till Paris inflyttad bankir

vid namn NecUer, hvilken såsom sin födelsestads diploma-

tiska ombud i Frankrike kommit att sysselsätta sig med offent-

liga angelägenheter och i vissa förnäma liberala kretsar gälde

såsom ett ofelbart orakel i finansfrågor, och den 22 Oktober 1776

stäldes denne i spetsen för finansförvaltningen. Såsom prote-

stant ansågs han dock ej kunna erhålla titeln controleur ge-

neral eller plats i statsrådet ^ hvilken senare omständighet

naturligtvis betydligt försvårade hans uppgift, då han där-

igenom beröfvades tillfälle att inför regeringen i dess helhet

försvara sina planer. Emellertid tycktes alt till en början

lofva det bästa. Necker bragte en viss ordning i sin förvalt-

ningsgren ; han hade ej Turgots fruktan för ytterligare skuld-

sättning, och genom sitt anseende och sin finansiella skicklig-

het lyckades han förskaffa staten stora lån, som för tillfället

gåfvo en lättnad; ja han förstod t. o. m. att utan ökande äf

skatterna bereda utvägar till deltagande i det nordamerikanska

frihetskriget. Hans förvaltning saknade ej häller ansatser till

reformer. Sä genomdref han 1779, att på de kungliga domä-

nerna all lifegenskap upphäfdes samt öfver hela riket —
seignörernas rätt att ärfva en förrymd lifegens på annan ort

förvärfvade egendom [le droit de suite) -, och han hade för af-

sigt att, där sådana ej funnos, införa provinsialförsamlingar.

' Till en början hade han titeln dircctcur du trcsGi\ och värdighe-

ten af controleur general anförtroddes at Taboureau des Réaux, som dock

blott till namnet beklädde detta ämbete. Dä han afgick i Jinii 1777, till-

sattes ej nägon ny generalkontrollör och Necker fick den nyskapade titeln

iUrccteiir grnércd des Jinanccs, men var fortfarande utesluten frän le con-

seil du roi.

^ Se ofvan, s. 24.
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ehuru han endast pä två ställen (Berry och öfre Guyeune)

hann fullständigt realisera denna plan.

Men om Necker sålunda hade förtjänster, så blefvo de

också erkända. Hans vänner prisade högt hans statsmanna-

vishet, allmänheten instämde, och snart blef det en allmän

åsigt, att det franska samhället i honom omsider hade funnit

den läkare som var af nöden. Efterverlden har dock ej kun-

nat obetingadt instämma i detta omdöme. Necker var onek-

ligen en skicklig finansman och hade öppet sinne för tidens

humana och liberala sträfvanden, men hans reformer satte

aldrig yxan till roten. I stället för att söka borttaga det on-

das orsak vände han sig mot dess yttringar ^

Själfva hans så högt prisade finansiella storverk: att hafva

fört krig utan att pålägga skatter, erbjöd den betänkliga sidan,

att detta endast möjliggjorts genom lån, och faran häraf på-

pekades sedermera också med mycken skärpa af Mirabeau^,

en af de få samtida med frisinnade åsigter, som aldrig lät blända

sig af Neckers storhet. Skulle ett dylikt system ej medföra

de mest beklagliga följder, så måste det grundas på den strän-

gaste hushållning och ordning. Att Necker insåg detta och

arbetade därpå, bör också erkännas, men att med kännedom
om den gamla regimens traditioner och Ludvig XVLs svaghet

hafva vågat tro på hållbarheten af en sådan grund, torde hafva

varit mer än lofligt sangviniskt. Själf var han emellertid lifligt

öfvertygad om sin statsmannastorhet. Den fåfänga och själf-

tillit, som i så hög grad utmärkte hans ryktbara dotter ma-
dame Stael von Holstein, återfinner man äfven hos honom ^;

* »Då man ej kunde utplåna det ondas orsaker, försökte man låta sym-

tomerna försvinna. Necker försökte detta med afseende på finanserna»,

yttrar Sorel.

^ Lettres sur Vadministration de Necker, utg. 1787. »Han har fört

krig utan skatter; det är en Gud! Se där det allmänna ropet; men en

ogudaktig uppstår, som säger : det, som ni tillskrifven honom såsom en ära,

är ett brott . . . Att låna utan att lägga på skatter är att prisgifva en na-

tion åt ockrare, ty endast sådana gifva lån utan säkerhet> o. s. v.

^ Hans fåfänga yttrade sig bland annat i benägenhet för aristokratiskt

prål. I de förnäma kretsarna sökte han framför alt sitt umgänge och hyll-

ning, och för sin blifvande måg, baron Stael v. Holstein, begärde han af

Oustaf TIT en grefvekrona. Den reformator, som Frankrike denna tid be-

höft, liade emellertid framför alt bort vara hfijd öfver en dylik svaghet.
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för att fel göra sin vishet gällande hade han ej ryggat till-

baka för att motarbeta Turgot, och nu mottog han med oänd-

lig själfbelåtenhet de rökoffer, som tändes till hans ära.

Så föga djupt hans reformer än gingo, voro de emellertid

tillräckliga att uppkalla de privilegierades motstånd. Då han

sökte kontrollera adelns utgörande af les vingtiémes, förkla-

rade parlamentet, att en oinskränkt befogenhet för adeln att

själf augifva sin beskattningsbara förmögenhet (d. v. s. att

genom falska uppgifter vältra en del af skattebördorna på de

öfriga samhällsklasserna!) var en ersättning för nationens ej

förlorade, ehuru suspenderade rätt att genom les états géné-

reaux bestämma och fördela bevillningeu ; till ediktet om lif-

egenskapens upphäfvande fogade samma ämbetsverk en reser-

vation till förmån för de enskilda seignörernas rättigheter ^

och de sparsamhetsåtgärder, som Necker genomdref särskildt

med afseende på hofförvaltningen, skaffade honom oförsonliga

fiender.

I början af år 1781 tog Necker ett steg, som skulle gifva

ytterligare näring åt hans vänners beundran, men på samma
gång lemna hans fiender farliga vapen, i det han på trycket

lät utgifva en otfentlio- redogörelse för finansernas ställninö;

(compfe rendu cm Iloi). De förra hälsade denna åtgärd så-

som ett vigtigt medgifvande åt den allmänna meningen och

kunde ej nog berömma en förvaltning, som efter flera års

krig tillät de ordinarie statsinkomsterna att öfverstiga de or-

dinarie utgifterna med mer än 10 millioner. De senare åter

betviflade riktigheten af dessa Neckers beräkningar -, och det

har sedermera äfven bevisats, att dessa voro i allra högsta grad

otillförlitliga. Den naiva själfbelåtenhet, hvarmed han i denna

statshandling upptände rökoffer ät sig själf, ja t. o. m. åt sin

hustru^, erbjöd en sårbar punkt för illvilliga utläggningar,

' Franehe-Comtés parlament hindrade ediktets inregistrering och till-

lämpning pä denna provins ända till 1788. Arch. pari. VI, s. 741.

2 Maurepas kallade redogörelsen med allnsion pä dess permar för conta

bleu (amsaga).

^ Om detta rikt begäfvade fruntimmer, se Hedin a. a., s. 414, Hon
hade intresserat sig för sjukhusväsendets förbättring och med anledning däraf

utbrister Necker i den afdelning af redogörelsen, som iir egnad ät dessa
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men i sviinerhet lade man författaren till last hvacl som från

den motsatta sidan räknades såsom hans största berömmelse,

att han lyftat den slöja, hvarmed statens finansväsende dittills

ansetts böra betäckas.

Redan förut hade parlamentets och hofadelns opposition

börjat undergräfva Ludvigs förtroende för Necker; den äre-

girighet, som denne trots en stor undfallenhet i sitt uppträ-

dande ej förmådde dölja, synes dessutom hafva uppväckt hans

misstro, och ehnru han själf gifvit sitt bifall till offentlig-

görandet af le compte rendu, ökade dock angreppen därpå

hans misstämning. Maurepas, med hvilken Necker äfveu stött

sig, begagnade sig häraf för att bereda ministern åtskilliga

missräkningar, och då Necker — antagligen med en hemlig

förhoppning att visa sin oumbärlighet och bereda sig en ly-

sande upprättelse för de anfall han fått utstå — härigenom

lät drifva sig till att den 19 Maj 1781 ingifva sin afskeds-

ansökan, blef denna beviljad ^

inrättningar: »Må det tillåtas mig, Sire, att omnänuia, utan att omtala hennes

namn, en person begåfvad med de sällsyntaste dygder, hvilken sä mycket

hjälpt mig att uppfylla E. M:s önskningar, och nnder det att detta namn

aldrig har blifvit uttaladt för er bland de stora platsernas fåfängligheter, är

det rättvist, att ni får veta, att det är kändt och ofta anropadt i den lidande

mänsklighetens mörkaste asyler. Utan tvifvel är det dyrbart för en finans-

minister att i sitt lifs följeslagarinna hafva funnit en hjälp i den stora mängd

af detaljer med afseende pä välgörenhet och barmhertighet, som undgår hans

uppmärksamhet.»

' Hans dotter, m:e Stael v. Holstein, omtalar i sina Cons/dcration.-<

sur les principaux cvénenients de la rrvolution francaise (Paris 1820)

I, s. 163, huru bittert han sedan saknade sin makt.
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Aristokratisk reaktion och insurrektion.

De privilegierade erhålla nya förmaner. Statsbristen. Calonnes reform-

förslag. 1787 års notabeKörsamling. Parlamentets motstånd. Riksständerna

utlofvas den 19 Nov. 1787. Nya förvecklingar med parlamentet. Parla-

mentets rättighetsförklaring (den 3 Maj 1788). Statsknppen den 8 Maj.

Parlamenten och adeln i provinserna uppresa sig mot konungamakten.

Kyrkomötets opposition. Regeringsbeslutet den 5 Juli 1788. Flygskrifts-

literaturen om riksdagens sannuansättning. Briennes fall. Neckers andra

ministär. Parlamenten återställas. 1788 års notabelförsanding. Regerings-

beslutet om tredje ståndets fördubbling (27 Dec. 1788). Riksdagskallelsen.

Yalkretsarnes cahiers. »1789 års idéer.» '

Neckers fall bildar en afgörande vändpunkt i Ludvig

XVI:s regering. Han hade nu förlorat all smak för reform-

ministrar-, och från denna tid förstodo den gamla ordningens

anhäno-are att ojenom hofkretsarne fullständigt leda honom i

enlighet med sina syften. Visserligen afled Maurepas redan

den 21 November 1781, men han hade så skickligt beredt

vägen för reaktionen, att denna äfveu utan honom kunde hafva

sin gång. Vergennes, som nu, då Ludvig ej tillsatte någon

ny premiärminister, fick ett stort inflytande äfven pä de inre

angelägenheterna, var ej häller egnad att gifva sakerna en

annan riktning, ty han var ifrig vän af en stark konunga-

makt och misstrodde därför tidens liberala sträfvanden. Också

nöjde man sig ej ens med att förhindra alla reformer; under

de år som nu följde finner man att de privilegierade t. o. m.

förstått att gifva ytterligare utsträchiing ät de bestående

orättvisorna och missbruken.

' Literaturanvisningen meddelas i' Not XI.
2 Den äldre Mii-abeau ansåg, att det varit hofmännens beräkning att

så skulle gå, i det Ludvig XVI genom reformvännernas misstag skulle botas

för sina liberala tendenser.
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Sålunda utgafs redan några dagar efter Neckers afsked

det beryktade reglemente, i kraft hvaraf de oadliga först blefvo

fullständigt och genom lag ntestängda från officersplatser, ja

t. o. ni. medlemmar af nyadlade familjer fingo dela samma
lott; denna ordning bekräftades sedermera ytterligare genom en

1788 utgifven ordonaus, och genom denna beröfvades ofrälse

och lågadliga officerare äfven den möjlighet de förut haft att

uppnå generalsgrad, i det såsom vilkor härför uppstäldes att

hafva varit öfverste, hvilken värdighet var förbehållen hög-

adeln ^ Ehuru man ej återfunnit själfva förordningarna, är

det doclv af flere samtida vittnesbörd otvifvelaktigt. att vid

denna tidpunkt äfven parlamenten från sig utestängt ofrälse

eller nyadlade personer, (d. v. s. att en medlem, som ej lem-

nade sitt ämbete i arf åt sin son, endast iick sälja det åt en

person af gammal adel) och drottningens kammarfru, madame
Campan, berättar i sina memoarer, att det nu blef en gällande

grundsats vid hofvet, att alla mera inkomstbringande andliga

sysslor skulle förbehållas personer af adlig börd. De privile-

gierades gynnade ställning med afseende på skatteväsendet,

redan förut så förderflig för landets finanser, blef vid denna

tid ännu mer tillgodosedd. Vi hafva sett, huru Necker upp-

kallat parlamentets motstånd genom ett noggrant utkräfvande

af les vingtiémes; i själfva verket hade redan under Ludvig

XY:s tid (1772) en undersökning, afsedd att införa strängare

kontroller med afseende på nämda skatt, satts i gång; med
året 1782 blef emellertid denna helt och hållet afbruten, och

clen förlust statskassan härigenom led, blef så mycket känn-

barare, som den nye generalkontrollören Joh/ de Fleury sett

sig nödsakad att med detta år lägga en ny vingtiéme till

de två redan existerande; den summa, som adeln därefter år-

ligen undansnillade från det allmänna, har uppskattats till ej

mindre än 40—5C millioner. Denna tredje vingtiéme, för öf-

' För att Lli underlöjtnant skulle fordras att tillhöra en familj, som i

fyra generationer bevisligen åtnjutit adelskap. Endast för söner af S:t Lud-

vigsriddare, ättlingar pu manssidan af ofrälse generaler samt söner af kap-

tener, som stupat i krig gjordes luidantag. Jämf. ofvan s. 37 n. 2 om gene-

ralsgrad. Ett försök till reformer inom arméen hade gjorts af den på Turgots

förslag tillsatta krigsministern S:t Germain, men denne, som var en oprak-

tisk pedant, mäste afgå 1777 utan att hafva kunnat uträtta något af vigt.
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rigt ej den enda nya skatt som Fleury pålade, var dessutom

äfven den ett tecken till, att Ludvig öfvergifvit sina förra

regeringsgrundsatser: hittills hade han r3^ggat tillbaka for att

öka skatterna; nu lades en ny sten på den redan förut Öfver-

mäktiga börda, hvarunder det egentligen skattsJcyldiga folket

suckade. Ej nog med att man ej brydde sig om att ytterli-

gare fullfölja den förvaltningsreform, som Necker påbörjat ge-

nom införandet af proviusialförsamlingar; de vid hans' fall redan

utfärdade förordningar, genom hvilka en dylik upprättats äf-

ven pä ett tredje ställe (Bourbonnais), blefvo ej tillämpade.

Slutligen, och hvad som är mest betecknande af alt, medverkade

konungamakten till att än ytterligare öka de tunga bördor,

som nedtryckte de ofrälse jordbrukarne. I Languedoc och

Normandie hade nämligen uppstått en tvist om tiondens ut-

sträckning, i h vilken dessa provinsers parlament tagit jord-

brukarnes försvar; efter Neckers fall inskred emellertid rege-

ringen och afgjorde frågan till presterskapets fördel; på samma
sätt gick det äfven, dä vid denna tid en mängd seignörer

företogo sig att genom upprättandet af nya jordeböcker när-

mare fixera samt i och med det samma öka sina censitärers

utskylder. Här om någonsin hade det ålegat konungamakten
att till sina mest betungade undersåtars bästa använda sin

skyddsmakt; i stället utfärdades 1786 ett kungligt reglemente

som på vid gafvel öppnade portarne för dessa prejerier, och

på de kungliga domänerna föregick dessutom regeringen själf

härvid med exempel.

Hvilkeu verkan denna reaktion skulle åstadkomma på
hela den ofrälse befolkningen är lätt att inse. De nya jorde-

böckerna rågade måttet af böndernas förtviflan. För den bil-

dade medelklassen inneburo de nya befordriugsgrund.satserna

ej blott en skymf, u^an ock en allvarsam ekonomisk förlust,

i det de stängde många vägar till utkomst, som hittills för

dessa stått öppna. Härigenom hafva de också kraftigt bidra-

git till att skapa ett bildadt proletariat, den tjänligaste plant-

skola för samliälLsfieutliga uppviglare. Gäckade förhoppnin-

gar ökade ännu mer bitterheten. Hvad hade det nu blifvife

af alla de glada förväntningar, med hvilka man hälsat Ludvig

XVLs tronliestigniug, hvilka Turgots och Neckers reformer
S. J. Bo ethius, Franska revolutionen

.

7
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uppväckt? Emellertid lät missnöjet mindre, än man kunnat

vänta, höra af sig. Samme författare', hvars förtjänst det är

att hafva fäst uppmärksamheten på den reaktion, som före-

gick revolutionens utbrott, har äfven påpekat, att den inom

nästan alla områden åtföljdes af en rent af förvånande still-

het ^ En orsak härtill söker han däri, att de stora skriftstäl-,

larne till största delen gått bort, och att ingen fans som

mäktade unptaga deras mantel. Mirabeaus protester mot

despotismen och Beaumarchais' djärfva gäckerier med de för-

näma '^ äro de märkligaste bland de få tecken till opposition,

som han funnit i denna tids literatur. Den förnämsta orsa-

ken tror han emellertid ligga däri, att en allmän misströstan

bemäktigat sig sinnena. Reaktionens makt var oemotståndlig,

så syntes det både för dess vänner och dess motståndare, och

under det att de förra härigenom blefvo alt öfvermodigare,

tego de senare, därför att de upphört att hoppas. Men denna

tystnad var lugnet, som föregår stormens utbrott. Under dessa

missräkningarnas och modlöshetens dagar upprycktes med ro-

ten nationens urgamla förtroende till konuugadömet och mog-

nade till det bittraste hat de känslor af ovilja, för hvilka de

privilegierade klasserna länge varit föremål.

Trots de privilegierades segerjubel fans det dock en om-
ständighet, som lät ana att reaktionens stolta skepp seglade

med ett lik i lasten: finansnöden. Redan i Mars 1783 du-

kade Fleury under för svårigheterna i sin uppgift, och hans

efterträdare, d^Ormesson, visade blott att personligt aktnings-

värda egenskaper här ej voro tillräckliga. Då uppträdde vid

hans fall såsom kandidat till generalkontroUörsplatsen den

genialiske, men såsom en lättsinnig slösare kände intendenten

i Lille, Calonne, hvilken i vissa hofkretsar vetat förskaffa

sig inflytelserika förespråkare — i främsta rummet konungens,

yngste broder, grefven af Artois (sedermera Karl X) — och

' Chérest a. a., I, ss. 74 o. 1.

^ Figaros bröllop. Ehuru, enligt in:e Campans berättelse, Ludvig

yttrat, att, om denna pjes skulle uppföras, borde Bastiljen forstöras, genom-

drefvo de förnäma, att den uppfördes (första gängen 1783 pä grefvinnan de

Polignaos älskares grefve de Vaudreiuls slott och följande året i Paris).

Chérest ser liäri ett nytt bevis pu de privilegierade klassernas säkerhet.
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trots drottningens önskan att se platsen ofverlemnad åt den

af wienerhofvet gynnade ärkebiskopen i Toulouse, Loménie

de Brienne, trots de betänkligheter, som Calonues rykte ingaf

Ludvig och Vergennes, genom drefvo hans vänner, att han den

3 November 1783 utuämdes till generalkontrollör.

Calonne styrde med afseeude på finansförvaltningen för

fulla segel vidare i den af Necker angifna riktningen, men
då denne grundat sitt lånesystem på ordning och sparsamhet,

förklarade Calonne, att den, som behöfver låna, bör göra stora

utgifter för att få kredit, och han handlade äfven därefter.

Under en sådan ledning förlorade Ludvig XVI all känsla för

att han var skyldig sitt folk att iakttaga någon sparsamhet

med statsmedlen. Drottningen fick ett nytt lustslott. St. Cloud,

som kostade 7,700,000 L., och med fulla händer strödde man
omkring sig pensioner och gratifikationer; ja konungen gick

därvid t. o. m. stundom längre än själfva Calonne ansåg till-

ständigt ^ Naturligtvis funno hofkretsarne denna finansför-

valtning öfver alt beröm, icke ens konungen kunde motstå

Calonnes ovanliga tjusningsförmåga, och äfven allmänheten

lät sig till en början bländas. Inom 3 år upplånades utan

svårighet omkring 500 millioner.

Hvarthän denna finansiella orgie skulle leda, är ej svårt

att inse åtminstone för efterverlden, som vet, att de ordinarie

statsinkomsterna äfven före Calonnes tid ej räckte till att be-

täcka de ordinarie utgifterna. Ty trots Neckers försköniugar

ligger det nu i öppen dag, att under Ludvig XVI:s regering

förefans en ständig statshrist^ som man redan för år 1782

beräknat till minst 80 millioner, och svårigheterna ökades

ytterligare därigenom, att statsskulden till stor del var sväf-

vaude, bl. a. utgjordes af antecipationer på blifvande inkom-

ster. 1786 visade sig den ordinarie statsbristen stiga till om-
kring 100 millioner; med detta år skulle dessutom Fleurys

tredje vingtiéme upphöra, och hvad som gjorde ställningen

ännu mer förtviflad var, att de stridigheter, som i Holland

utbrutit mellan prinsen af Oranien och det med Frankrike

förbundna s. k. patriotiska partiet, hotade att indraga riket i

^ Ett bevis härför anföres af Chérest a. a. I, s. 57 o. f.



100 ARISTOKRATISK REAKTION OCH INSURREKTION.

ett vidtutseende krig. Calonne var alt för klarsynt för att ej

märka, till hvilkeu afgrund man kommit, men i stället att göra

honom modlös dref honom denna upptäckt till att våga en

djärf kupp. Han insåg, att själfva roten till det onda var de

privilegierades otillbörliga gynnande och han beslöt nu att

begagna sig af ställningens ohällbarhet för att frånrycka dera

deras skattefrihet och på detta sätt för alltid gÖra slut på

finausnödeu. »Hvad återstår för att fylla alla behof? Miss-

bruken! Ja, mina berrar, det är i själfva missbruken som

man kan finna en källa till rilvedom», så angaf han själf för

notabelförsamlingen sin plan, och karaktärslös som han var,

såg han ej i sin föregående lättsinniga förvaltning något hin-

der för att åtaga sig en reformators höga kall.

Själfva bjärtpunkten i hans program var^ att les ving-

tiémes, som visat sig så svåra att kontrollera, skulle utbytas

mot en fastighetsskatt, som skulle utgå in natura med högst

V20 ^f jordens afkastniug och drabba adeln och presterskapet

i samma utsträckning som de ofrälse. Till ersättning härför

skulle kyrkan befrias från sina skulder — dock så att medel

till deras betalning skulle beredas genom försäljning af vissa

med de andliga godsen förenade räntor och feodala rättighe-

ter (såsom domsrätt, jagträtt) — samt vidare presterskapet i

gränsprovinserna och adeln befrias från la capitation ^. Ät

det tredje ståndet skalle en motsvarande förmån beredas ge-

nom lindringar i la taille.

För att ytterligare underlätta genomförandet af sin finans-

plan sökte han göra den smaklig för den allmänna meningen

genom att därmed förbinda äfven andra förbättringar, såsom

spannmålshandelns frigifvande äfven på utlandet, borttagande

af tulliirne mellan landets olika delar, lättande af saltskatten

samt vägdagsverkenas förvandlande till en penningeafgift, som
dock skulle beräknas efter la taille, d. v. s. egentligen blott

drabba den ofrälse jorden'-. Ja han upptog t. o. m. Turgots

* Presterskapet i det inre Frankrike var förut befriadt därifrCn; se

ofvan SS. 18 o. 20.

^ Man märke olikheten mot hvad Turgot åsyftat. Jemf. ofvan s. 81,
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stora förvaltningsplan, blott med uteslutande af deuues riks-

församling. Under det att Necker blott tänkt sig kommunala

församlingar i provinserna, ville Calonne altså äfven upprätta

sådana i distrikt och kommuner.

Var det emellertid tänkbart, att de makter, som rest sig

mot Turgots och Neckers reformer, skulle medgifva så många
och så djupgående förändringar? Att intet godt i detta hän-

seende var att vänta af parlamentet, insåg Calonne till fullo.

Under sina låneoperationer hade han redan haft bittra erfa-

renheter af dess oppositionslust, och sannolikt har det mot-

stånd, som han från detta håll befarade mot förnyandet af

Pleurys vingtiéme, i väsentlig mån drifvit honom till reform-

verket. Men just till brytande af parlamentets opposition var

det som han i främsta rummet hoppades att det finansiella

trångmålet skulle bereda ett medel. Under året 1786 förstod

han att genom en mängd skickliga, om ock ej alltid så grann-

laga, finansoperationer befria statsverket från de sväfvande

skulderna. Härigenom blef det möjligt att fixera den verkliga

statsbristen, d. v. s. den, som hade sin grund i de ordinarie

inkomsternas otillräcklighet. Denna brist ville han att ko-

nungen skulle meddela en notcibelförsamlingj i förhoppning

att *denna inför en nödvändighet af så tvingande beskaffenhet

ej skulle kunna undgå att gifva sin medverkan till den enda

utväg, som kunde bringa en verklig hjälp, och vans en sådan

medverkan, trodde han, att parlamentet ej skulle våga göra

motstånd.

I Augusti 1786 meddelade han konungen sina planer.

Efter det sätt, hvarpå denne behandlat Turgots och Neckers

reformsträfvauden, skulle man ej väntat, att han skulle låtit

sig behaga dylika i ännu större utsträckning från en mi-

nister, som nu visade sig hafva på ett så oförsvarligt sätt

bedragit både honom och landet med afseende på finansernas

verkliga ställning, och till en början utropade han också, att

planen smakade helt och hållet af Necker. Så väl förstod

emellertid Calonne att spela sina kort, att konungen slutade

med att gifva sitt bifall. Ja han lyckades t. o, m. på sin sida

vinna den konservative A^ergennes, antagligen genom att öf-



102 AKISTOKRATISK REAKTION OCH INSURREKTION.

vertyga denne om, att det utan en genomgripande reform af

finansväsendet ej blefve möjligt att längre på ett värdigt sätt

upprätthålla landets yttre politik.

Hvad som än kan anmärkas mot Calonne såsom politisk

personlighet, så måste dock erkännas, att i hans plan röjde

sig mycket både skarpsinne och verklig genialitet. Olyckligt-

vis stördes dess utförande genom åtskilliga missgrepp och

vidriga omständigheter. Först och främst uppsköt konungen

mot Calounes råd notabelförsamlingen till det följande året,

hvarigenom åtskilliga nya tämligen tvetydiga finansoperatio-

ner nödvändiggjordes. Vidare begick man det oförlåtliga felet

att bland församlingens 144 medlemmar ej gifva plats åt mer

än ett försvinnande antal representanter för det tredje stån-

det ^ och dock var det tydligen i detta som man framför alt

bort söka ett stöd. När så församlingen skulle öppnas (den

29 Januari 1787), insjuknade på en gång storsigillbevararen

de Miromesnil, Vergennes och Calonne, hvilket föranledde ett

uppskof på nära en månad, och detta gaf de oppositionelt sin-

nade bland de redan samlade notablerne ett ypperligt tillfälle

att träffa förberedelser till motstånd. Slutligen fick Vergennes'

sjukdom en dödlig utgång (13 Februari), och därmed bort-

rycktes den ende man, som kunnat ega tillräcklig auktoritet

att på herredagen utöfva ett bestämmande inflytande.

1 själfva verket skulle det nämligen nu visa sig, att Ca-

lonnes förnämsta misstag bestod däri, att han tilltrott de pri-

vilegierade tillräcklig högsinthet att på fäderneslandets altare

offra sina förderfliga förmåner. Långt ifrån att, såsom han

hoppats, rädda konungadömet ur dess trångmål nedl)röto dessa

klasser, som gjorde anspråk på att kallas tronens stöd, i blindt

raseri öfver, att deras rättigheter blifvit angripna, själfva nu

fördämningarna mot den störtflod af missnöje, som, framkallad

genom monarkiens och aristokratiens gemensamma missgrepp,

länge hotat hela den bestående samhällsordningen med under-

' 4 enligt Chérest. Församlingen bestod af 7 prinsar, 89 adelsmän,

12 medlemmar af statsrådet, 11 prester, .38 medlemmar af den högre byrå-

kratien, 12 deputerade frän les pays d'états och 25 stadsämbetsmän. För-

samlingen var fördelad pa 7 bvräer, hvar och en med en prins såsom ord-

förande.
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gäng. Redan på förhand var församlingens pluralitet besluten

att försvara privilegierna; att öppet erkänna ett sådant syfte

' ville man dock hälst undvika, hvarför man så mycket som

möjligt sökte förkläda sitt motstånd, och vissa brister i Ca-

lonues förslag, men framför alt hans föregående lättsinne lem-

nade härtill ypperliga utvägar.

I sitt tal vid församlingens öppnande — i Versailles den

22 Februari — omtalade Calonne, att statsbristeu existerat

långt före hans öfvertagande af finansportföljen; detta inne-

bar en kritik af Neckers compte rendu, och denne, på det

ömmaste sårad häraf, begärde då tillåtelse att få försvara

sig. Calonne, som blott kunnat vinna härpå, tillstyrkte det

samma, men konungen fann det kränkande för sin värdighet,

om den af honom godkända compte rendu gjordes till före-

mål för undersökning, och ålade Necker tystnad. Allmänbe-

ten såg häri ett bevis på att Calonne ej hinde försvara sig,

och tillskref nu dennes lättsinniga förvaltning hela skulden

till den förtviflade belägenheten, hvilket naturligtvis i högsta

grad stärkte deras ställning, som önskade omintetgöra hans

planer. Afven den liberala minoriteten i församlingen, för

hvilken dessa synas hafva bort vara behagliga, lät sig ryckas

med af den misstro och ovilja, som Calonnes personlighet in-

gaf, och gjorde gemensam sak med den konservativa opposi-

tionen. Antagligen påverkades dock de liberale härvid äfven

af den hemliga förhoppningen, att ett misslyckande af rege-

ringens planer skulle tvinga till riksständernas sammankal-

lande och sålunda öppna vägen för en genomgripande förän-

dring af samhällsskicket.

Under sådana förhållanden blef utgången ej oviss. Af de

förslag, med hvilkas framläggande Calonne började förhandlin-

garna, blef visserligen det första — den nya kommunala för-

valtningsorganisationen — ej förkastadt, men vigtiga förändrin-

gar gjordes däri, t. ex. att de nya prvinsförsamlingarna skulle

bestå af 3 stånd (dock med dubbelt antal för det tredje) och

ej, såsom Calonne i likhet med Turgot föreslagit, utgöra en

representation för jordegarne utan iakttagande af någon stånds-

skilnad. Det häftigaste motståndet uppväckte, såsom natur-

ligt var, förslaget om den nya jordskatten, och presterna, hvilka
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till ytterlighet uppretats af utsigten om statens inblandning i

kyrkans finansförvaltning, giugo Lärvid i spetsen. Emellertid

angrep mau till en början ej förslaget i d^ss helhet, utan blott

dess sårbaraste punkt: skattens utgörande in natura, men då

regeringen visade sig benägen att afstå härifrån, förklarades,

att man ej kunde bilda sig ett omdöme om den föreslagna

skatten, förr än man fått närmare upplysningar, särskildt om
dess nödvändighet, d. v. s. fått granska statsverkets tillstånd;

ja röster höjdes t. o. m., som yrkade på riksständernas sam-

mankallande. Förslaget om regleringen af kyrkans skulder,

hvari man äfven såg ett betänkligt prejudikat med afseende

på de feodala rättigheterna i allmänhet, slopades utan vidare,

och förslao-et om la taille undansköts o-enom hänvisnincr till

provinsialstän derna. Endast förslagen om spannmålshandelns

frihet och vägunderhållet, hvilka ej kunde innebära några

faror för privilegierna, biföllos obetingadt. Calonne lät sig

emellertid ej häraf afskräckas, utan framlade äfven de öfriga

förslagen, men äfven dessa blefvo föremål för en illvillig oppo-

sition. Då brast hans tålamod, och med konungens samtycke

vädjade han genom förhandlingarnas offentliggörande till all-

mänheten, i hopp att på detta sätt skrämma herredagen till

eftergift. Detta steg förfelade emellertid helt och hållet sin

verkan. Det tredje ståndet, ännu ej vaknadt till medvetande

om sin styrka och misstroende Calonne, höll sig i allmänhet

passivt, men bland de privilegierade uppstod en våldsam rö-

relse. I de förnäma salongerna blef förbittringen mot Calonne

så mycket häftigare, som man här förut betraktat honom så-

som sin mau, och församlingen protesterade högtidligt mot
de beskyllningar, för hvilka hon gjorts till föremål, och i stället

för att fortsätta behandlingen af förslagen, började hon granska

Calonnes föregående förvaltning. Till en början sökte Calonne

åtminstone befria sig från de två motståndare han hade inom

ministären: Miromesuil — förut känd genom sitt uppträdande

mot Turgots planer — och ministern för det kungliga huset,

Breteuil. I det förra lyckades han verkligen och sigillet an-

förtroddes åt Lamoignon \ men Breteuil ansågs af Marie-

' Kn sliigtiny till Malesherbes.
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AntoJnette såsom hennes stöd inom ministären, och för att

rädda honom kastade nu äfven hon hela sitt inflytande i våg-

skålen mot Calonne. Då kunde Ludvig ej längre hålla stånd^

och ehuru han lofvat Calonne att aldrig öfvergifva honom,

erhöll dock denne, redan dagen efter Miromesnils fall, den 9

April sitt afsked, som snart åtföljdes af en förvisningsorder ^*

Härmed hade Ludvig XVI ännu en gång gifvit verlden ett

bevis på sin svaghet, och ännu en gång hade de privilegie-

rade besegrat en minister, som vågat angripa deras företrädes-

rättigheter.

Vergennes' efterträdare, Montmorin, sökte nu verka för

att Decker åter skulle få blifva minister, men då denne i

trots af konungens förbud offentliggjort en försvarsskrift-,

blef han förvisad från hufviidstaden samt syntes därefter

omöjlig, och efter någon tid lyckades drottningen och Bre-

teuil utverka att Brienne stäldes i spetsen för finanserna (den

1 Maj)^ Denna inblandning har ådragit Marie-Antoinette

mera klander än som kanske varit billigt. Det visade sig seder-

mera, att Brienne ingalunda var vuxen den plats, som han

så ifrigt eftersträfvat, men på grund af den ledareroll, han

utöfvat vid notablernas opposition mot Calonne, ansågs han

då allmänt såsom den lämpligaste, när Necker ej kunde komma
i fråga. Emellertid kom drottningen såsom Briennes beskyd-

darinna att från denna tid vida mera än förut ingripa i stats-

angelägenheterna, och ehuru hon nu, sedan hon blifvit moder*,

' Se vidare om Calonne Not XII.

^ Den utkom dagen efter Calonnes fall.

^ Han blef ej själf generalkontrollör utan stäldes öjver denne med
titeln chef för finanskonseljen, en värdighet som äfven Vergennes under sina

senaste ar beklädt och som inrättats för honom. Briennes generalkontrollörer,

ViUedeuil och Lambert, saknade all politisk betydelse och likaså Calonnes

omedelbara efterträdare, Fourqueux. Efter notabelförsamlingens slut utnäm-

des Brienne till förste minister {ministre principal. Genom att ej gifva

honom namnet premier ministre ansåg Ludvig sig ej hafva frungätt sitt

vid Maurepas dÖd fattade beslut, se ofvan s. 95).

* Hennes första barn, Marie-Thértse, föddes 1778; 1781 fick hon

sonen Louis, som afled 1789, och 1785 sonen Charles Louis, som efter

brödrens dÖd blef dauphin. Ett fjärde barn, Sop/lie Hclcne, föddes 1786

och dog redan följande uret.
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hade fått allvarligare intressen än förut samt äfven, åtminstone

för tillfället, emaaciperat sig från det polignacska kotteriet,

saknade hon dock fortfarande nödiga insigter för en dylik

uppgift, och konungen kunde eller ville härvid ej gifva henne

nödig ledning, t}^ huru oförmögen han än visat sig att mot-

stå en tillfällig inblandning från hennes sida, kom dock ett

slags trög svartsjuka om makten honom att endast ovilligt se

henne utöfva ett stadigvarande inflytande '. Bland allmän-

heten gälde hon emellertid nu såsom den egentligen styrande

viljan, och i följd häraf kom alt det hat, som Brienne ådrog

sig, att ytterst återfalla på Jienne.

Väl blifven minister såg Brienne sitt inflytande på notabel-

församlingen hastigt försvinna. Han hade måst adoptera Ca-"

lonnes förslag, men de privilegierade ville lika litet mottaga

dessa af honom som af denne. Fortfarande drogo de sig dock

för att erkänna sina verkliga syften. De hade nu fått före-

taga den begärda granskningen af statsverket, men ehuru re-

sultatet häraf blef, att de funno statsbristen ännu större än

Oalonne beräknat den'-^, läto de ej förmå sig att godkänna

den förhatliga skattereformen, utan tillgrepo slutligen den ut-

vägen att i oafgjordt skick öfverlemna frågan till regeringen,

hvarefter sammankomsterna den 25 Maj afslutades.

Ehuru notabelförsamlingen så föga förmått lösa sin upp-

gift, hade den dock varit af omätlig betydelse. Dess opposi-

tion hade visat, å ena sidan att intet med afseende på verk-

liga reformer var att hoppas af de privilegierades offervillig-

het, å andra sidan att det franska konungadömet ej längre

hade kvar sin gamla allmakt. Drifven af finansnöden och i

sin förbittring öfver de privilegierades omedgörlighet vädjade

å sin sida regeriugen till det tredje ståndet både genom för-

handlingarnas offentliggörande och genom Briennes afskedstal

till notablerne, i hvilket han öppet proklamerade grundsatsen

' Så uppger madanie Canipan, och den synnerligt opartiske Ghérest

anser hennes ujipfattning grundad.

^ Han antog 114 millioner; notablerne, oerfarna som de voro i för-

valtningsfrågor, vacklade mellan så olika sunniior som ]00 och 200 mil-

lioner och slutade med att tämligen på fri hand fixera den till 140, som
ntan tvifvel var en öfvcrdrift.



PARLAMENTETS MOTSTÅND. 107

om fullständig likhet inför lagen samt, med anledning af de

blifvande provinsialmötena, rättvisan af tredje ståndets för-

dubbling och per capita omröstning i rådplägande församlin-

gar. Under den strid, som uppstått mellan de gamla bunds-

förvandterna : konungamakten och de privilegierade, öppnade

sålunda desse själfva en brescb, genom hvilken det hittills

undertryckta tredje ståndet kunde gå till storm mot sakernas

gamla ordning, och denna strid afslutades ingalunda med

notabelförsamliugen ; denna utgjorde i själfva verket endast

begynnelsen därtill.

Sedan notablerna väl försvunnit, uppträdde nämligen pa-

riserparlamentet på skådeplatsen, fast beslutet ej blott att för-

svara sina och sina ståndsbröders förmåner, utan ock att låta

regeringen umgälla försöket att medelst notabelförsamlingeu

bryta dess makt, och Brienne banade själf vägen för det

samma genom åtskilliga felsteg, såsom att ej genast och på

en gång låta inregistrera de nya lagarna, hvilket möjligen

kunnat öfverrumpla dess styfsinthet ^ Visserligen motsatte det

sig ej lagarna om spannmålshandeln, förvaltningsreformen och

les corvées (Juni 1787), men då regeringen ville låta inre-

gistrera utbytandet af les viugtiémes mot en redan af Calonne

föreslagen stämpelskatt samt jordskatten (förvandlad till en

penningbevillning), reste det sig till strid. Liksom notabel-

församlingen hade det härvid närmast till mål att försvara

privilegierna, men då denna hållit sig på denfensiven, skred

parlamentet till öppet anfall på det hittills varande stats-

skicket, i hopp att nu kunna realisera aristokratiens innersta

önskan: den högsta samhällsmyudighetens öfverflyttande på

en af de privilegierade klasserna beherskad riksf()rsamling.

Efter att hafva börjat med att yrka på rätt att granska

statsverkets tillstånd, innan det gaf sitt samtycke till de nya

' Visserligen fans inom parlamentet en liberal, ja t. o. m. en radikal

minoritet (däribland den sedan sä ryktbare Du.port), men att majoriteten

beherskades af ståndsintressen, ses bl. a. af följande invändning, som parlamen-

tet d. 13 Ang. 1787 gjorde mot den nya grundskatten : »Det är stridande mot

nationens ursprungliga lagar och de principer, som riksständerna skulle

följa, att se presterskapet och adeln underkastade en för alla lika förbindande

skatt (»une contribution solidaire»). Oppositionslnsten kom emellertid dessa

bada fraktioner nu att göra gemensam sak.
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skatterna, förklarade det nämligen gäng på gång och med
alt större eftertryck (den 16, 24, 30 Juli samt G och 13 Au-

gusti), att endast riksständerna hade rätt att bevilja denij

samt begärde deras sammanhållande. Konungen förvisade då

parlamentet till Troyes (15 Aug.), men la cour des comptes

och la cour des aides fortsatte i dess ställe striden, och med
hvarje dag ökades regeringens finansiella trångmål. Å andra

sidan ledsnade parlamentet vid sin förvisning, och sålunda kom
en förlikning till stånd, enligt hvilken regeringen afstod från

de båda n3^a skatterna, men parlamentet i stället inregistre-

rade ett edikt, som ej blott återiuförde de två vingtiémes utan

äfven förlängde tiden för den andra af dem samt utsträckte

dem till all egendom (19 Sept.).

Äfven i denna form voro emellertid dessa skatter otill-

räckliga för beliofven. För att förekomma nya strider skall

då d^Éprémesiiily den konservativa parlameutsoppositionens

ifrigaste förkämpe, bafva lofvat, att, om konungen förklarade

sig inom 2 å 3 år vilja sammankalla riksständerna, skulle par-

lamentet inregistrera ett låne-edikt, som för denna tid skulle

afhjälpa finansnöden'.

Säkert är, att regeringen, för att vinna parlamentets bi-

fall till en storartad låneoperation, nu beslöt sig för det ödes-

digra steget att lofva ständernas sammankallande. Huru föga

man anade betydelsen af detta löfte, ses emellertid däraf, att

den nye storsigillbevararen Lamoignon vid dess meddelande

till parlamentet uttryckligen förklarade, att den lagstiftande

makten i alla händelser helt och hållet tillhörde konungen.

Med all sin svaghet ville dock Ludvig ej veta af någon in-

skränkning af sina prerogativ, och han tänkte sig ej, att stän-

dernas sammankallande skulle innebära någon sådan.

Genom detta förbehåll samt därigenom att fristen för

riksdagens sammankallande utsträcktes till 5 år, förtogs dock

i väsentlig mån det gynnsamma intrycket af löftet, och dess-

utom gick man vid inregistreringen till väga på ett så klum-

pigt sätt, att striden upplågade med större styrka än någon-

sin. För att imponera infann sig nämligen konungen själf

' Sagesman är d. v. parlamentsradet SaUiev, livais Annaics Ivau-

^'aiscs uro en liufvudkälla t(')r denna tids historia.
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vid inregistreringen i parlamentet (den 19 November), men
sammankomsten skulle dock ej anses för en lit de justice, utan

en séance royale, och vid sådana ansåg sig parlamentet berät-

tigadt att omrösta. Detta medgafs dock ej na, utan sedan

de närvarande yttrat sin mening, befalde konungen, ehuru

det af diskussionen framgick att en omröstning skulle utfallit

till hans förmån, att låne-edikten utan vidare skulle inregi-

streras. Då reste sig hertigen af Orleans, h vilken fiendskapen

till konungaparet gjort till popularitetsjägare, samt proteste-

rade mot lagligheten häraf, och sedan konungen, utan att akta

härpå, aflägsnat sig, förklarade parlamentet, hvars själfkänsla

blifvit i högsta grad kränkt genom konungens tillvägagående,

att det ej gifvit sitt samtycke till lånen. Då lät konungen

från Paris förvisa hertigen samt fängsla två med honom nära

förbundna parlamentsledamöter. Ytterligt uppretadt häröfver,

lät parlamentet af sina radikala medlemmar förmå sig att rikta

ett principielt angrepp mot lettres de cachet, hvilka det för-

klarade fullkomligt olagliga (Dec. 1787 och Jan. 1788), och

den sålunda uppkomna striden utbredde sig äfven till lands-

orten, i det provinsparlamenten öfver alt togo pariserparla-

raentets parti.

Under dessa förvecklingar gåfvo emellertid parlamenten

tydliga bevis på, huru föga liberal den ande var, af hvilken

de besjälades.

Alt från nantesiska ediktets upphäfvande' hade de franska

protestanterna ända därhän saknat medborgerliga rättigheter,

att de ej ens kunde ingå lagligt gällande giftermål, då den

enda form för sådana, som af lagen erkändes, var den katolskt-

kyrkliga vigseln '. Under infiytände af upplysnings tilosofien

' För att pu nägot sätt konstatera sina giftermål brukade de franska

luteranerna låta viga sig af presten vid den svenska beskickningen i Paris,

och de reformerta af presten vid den holländska, då deras giftermål intogos

i de af dessa prester förda och i de respektiva legationernas arkiv förva-

rade registren (kyrkböckerna öfver den svenska och den holländska försam-

lingen i Paris).

1793 gaf detta anledning till en liäftig tvist mellan den svenska leg-a-

tionspredikantcn (allmoseutdelaren) Ganibh, dä den enda medlem af svenska

beskickningen som kvarstannat i Paris, och Paris' municipalräd, i det detta

ville förena de svenska registren, säsom upptagande franska medborgare, med
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hade emellertid den allmänna opinionen med växande styrka

börjat uttala sig häremot, och slutligen hade själfva notabel-

forsamlingen funnit sig föranlåten att för konungen påpekai

att en reform i detta hänseende vore nödig. Med tillhjälp af

Malesherbes, som ungefär samtidigt med Brienne åter inträdt

i statsrådet (denna gång utan portfölj), utarbetades då ett

edikt, som gaf protestanterna rätt att ingå af lagen erkända

giftermål, ja t. o. m. gaf dem hopp om befogenhet att be-

kläda statsämbeten. Framlagdt för parlamentet samma dag

som låne-edikten (19 Nov.), fördröjdes detta edikts inregistre-

ring genom den med anledning af dessa utbrutna striden, och

häraf begagnade sig den konservativa parlamentsmajoriteteu,

hvars egen intolerans ^ underblåstes af presterskapet och några

bigotta damer, för att på alt sätt söka hindra dess genomförande.

Slutligen vågade man dock ej alt för mycket trotsa den all-

männa meningen, och då konungen i hufvudsak visade sig

fast-, blef omsider ediktet den 29 Januari 1788 inregistreradt.

Men då upptogo i stället provinsparlamenten striden, och ett

af dem (Franche-Comtés) vägrade t. o. m. helt och hållet in-

registrering.

Emellertid fortsatte pariserparlamentet sin kamp mot

låne-edikten af den 19 Nov., och härunder gaf det ett nytt

bevis på sin ståndsegennytta, då det nämligen den 29

April på förslag af parlamentsrådet Montsabert protesterade

mot den noggrannare kontroll öfver de privilegierades sätt

att utgöra les vingtiémes, som blifvit en följd af dess eget

samtycke till dessas återinförande, därvid åberopande de

den allmänna depot af dylika handlingar, som genom civiläktenskapets in-

förande kommit till stånd. Garabh lemnade nödiga afskrifter af registren,

men försvarade själfva originalen säsom varande svensk tillhörighet. Lcs

archiocs des ajfaires étrangcres.

' Huru långt denna i själfva verket gick visar den bekanta berättelsen,

att d'Eprémesnil vid slutbehandlingen utropade till ediktets försvarare, i

det han pekade på den i parlamentssalen uppsatta Christusbilden : »Viljen

I då ännu en gäng korsfästa honom?»
^ Dock skall en omredigering egt rum, hvarigenom den del af ediktet,

som handlade om tillträdet till ämbeten, blef mera otydlig än den ursprung-

ligen varit. Skulden härför tillskrifves Malesherbes' brist på fasthet. För

öfrigt stannade han ej häller denna gång länge i ministären.
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oförsynta grundsatser, som det auguende deiiua sak sökt göra

<jäilande mot Necker^

Drifven till det yttersta, beslöt slutligen regeringen att.

följande Maupeous exempel, genom en radikal ombildning af

hela domstolsväsendet för alltid befria sig från parlamentets

opposition. För att härvid kunna vinna ett stöd i den all-

männa meningen, ville man med denna ombildning äfven för-

ena en allmän reform af det franska rättsväsendet, hvilket i

många fall befann sig på en alt annat än tidsenlig stånd-

pnnkt, men med vanlig oskicklighet gaf man ej reformerna

den utsträckning, som var behöflig och särskildt skulle varit

det för att kunna öfverskyla det despotiska i de mot parla-

menten nu företagna- åtgärderna'-. Dessutom gick man vid

förberedelsen så oförsigtigt till väga, att parlamentet fattade

misstankar om den hotande faran, och detta skyndade nu att

söka vinna allmänheten på sin sida genom att göra sig till

förkämpe för nationens frihet. På förslag af d'Eprémesnil

uppsatte det nämligen den 3 Maj ett slags högtidlig rättighets-

förhlaring, hvarigenom såsom rikets oryggliga grundlagar för-

klarades: 1) tronens ärftlighet på manssidan ; 2) nationens rätt

att genom les états généraux, regelbundet sammankallade och

sammansatta, fritt bevilja nya skatter; 3) provinsernas rätts-

sedvänjor och privilegier; 4) de suveräna ämbetsverkens rätt

att inregistrera kungliga edikt och vägra inregistrering, om de.

vore stridande mot rikets grundlagar, samt oafsättlighet fÖr

deras medlemmar; 5) hvarje fransmans rätt att dömas af laglig

domstol samt 6) att, om han fängslades, genast blifva dömd.

Tillika protesterades mot hvarje kränkning af dessa grund-

satser, och till sist förklarades, att, om parlamentet blefve

urståndsatt att upprätthålla och försvara dem, anförtrodde det

deras skyddande åt konungahuset, rikets pärer, les états géné-

raux och alla rikets stånd, vare sig skilda eller förenade.

* Se ofvan, s. 93.

^ I den förklaring, som härom redan den 1 Maj utfärdades, afskaffades

t. ex. tortyren för att framtvinga bekännelse om medbrottslingar {la qucstion

prcalablc) blott tillsvidare och pä försök. Tortyr för att framtvinga bekän-

nelse om den anklagades egen brottslighet {la question prcparatoiré} hade

Ludvig XVI redan 1780 afskaffat.
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Följande dagen förnyade det protesten mot seansen af den

19 November, men nu var regeringens tålamod uttömdt.

En trupp soldater skickades att fängsla d'Eprémesnil och

Montsabert. Dessa togo sin tillflykt till parlamentets lokal

(palais de justice), där parlamentet, midt i natten (5 till 6

Maj) samladt till högtidlig session, vägrade att utlemna dem.

Slutligen måste de dock själfva, för att hindra den beväpnade

styrkans inskridande i sessionsrummet, gifva sig fångna, men
parlamentet afgaf en högtidlig protest mot denna kränkning

af dess rättigheter och lagens majestät.

Två dagar derefter, den 8 Maj, kallades parlamentet till

Versailles för att i en lit de justice mottaga de nya lagarna.

Dessa voro så aflattade, att de pä alla håll måste uppväcka

missnöje. Parlamentens kårande stöttes för hufvudet genom
undertryckandet af en mängd parlamentsplatser samt inrät-

tandet af nya öfverdomstolar {grands bailliages)^ som obero-

ende af dem fingo döma i civila mål af ganska stor betydelse,

men å andra sidan sårades det tredje ståndet på det ömmaste

genom att adel och prester tillerkändes forum privilegiatum

inför parlamenten. I de seignöriella domstolarnas kompetens

infördes inskränkningar, tillräckliga för att reta adeln, men

på samma gång afklipptes hoppet om en verklig reform ge-

nom förklaringen, att den seignöriella domsrätten vore en

okränkbar egendom. Samma oskicklighet röjde sig i behand-

lingen af livad som var reformens egentliga kärna, frågan om
inregistreringsrätten. Denna fråntogs med afseende på riks-

lagar parlamenten och öfverlemnades åt ett nyskapadt ämbets-

verk, la cour plénicre \ som visserligen tillerkändes rätt att

göra föreställningar, men ej någon veto-rätt. För att för-

mildra intt-ycket häraf förklarades emellertid, att nya skatter

blott skulle inregistreras provisoriskt, när riksständerna ej

voro samlade, men dessas uppgift omtalas på ett så sväfvande

sätt, att det ej blef klart, om de ens i skattefrågor skulle ega

något mer än en rådgifvande röst. Slutligen försummade man
att vinna det tredje ståndets välvilja genom alt låta det repre-

senteras i la cour pléniére. Detta skulle nämligen bestå af

' Detta förklarades ej vara någon nyhet, utan ett äterupplifvande af

den urgamla feodala rädsförsamlineen.
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pariserparlamentets s. k. stora kammare (grancVchambre),

som utgjordes af de äldre ledamöterna, vissa högre hof- och

riksämbetsmäii, medlemmar af statsrådet samt representanter

för provinsparlamenten och ett par andra suveräna ämbetsverk.

Både pariserparlamentet, la cour des comptes och la cour

<les aides, protesterade genast mot den nya ordningen, och

protesten förnyades följande dagen af la grand'chambre, när

denna då nödgades öfvervara den seans, hvarmed la cour

pléniére invigdes. Denna första sammankomst skulle också

blifva den sista.

Denna statshiipjj framkallade mot regeringen ett mot-

stånd, som själft nästan kunde förtjäna namnet revolution och

i själfva verket utgjorde ingressen till den omstörtning, som
vanligen kallas revolutionen. För att hindra en xjartiell för-

ändring i Fancien régime ryggade de privilegierade klasserna

€j till baka för uppror. Härigenom åstadkommo de emel-

lertid ej annat än en sådan försvagning af konungamakten,

att denna blef urståndsatt att skydda den gamla samhälls-

ordningen från fullständig förstöring^ och på samma gång
gåfvo de ett föredöme, som sedan skulle vändas mot dem
själfva och den sak, för hvilken de kämpade'.

Redan förut hade den nya förvaltningsorganisationen,

hvars genomförande tog sin början i slutet af 1787, fram-

kallat förvecklingar, i det åtskilliga provinsparlament motsatte

sig den samma, och aristokratien sökte begagna sig däraf

för att försvaga intendenternas makt'-. När så ediktet af den

8 Maj meddelades provinsparlameuteu, reste sig dessa till

ursinnigt motstånd och funno härvid det kraftigaste understöd

hos landtadeln. Den aristokratiska reaktion^ hvartill Ludvig

XVLs regering förut gifvit upphof, födde nu af sig en form-

lig aristokratisk insurrektion. Ju större landtadelns tillfreds-

' Du Granier de Cassagnac anser, att det var de privilegierade klas-

sernas opposition som framkallade revolutionen (se Not I), liar han därför

su till vida rätt, att det verkligen var denna opposition som så att säga

satte revolutionen i gång, men han gör sig skyldig till ensidighet, då han
upphöjer denna närmaste anledning till liufvndorsak och förnekar, att bri-

sterna i det gamla samhällsskicket voro sådana, att de nödvändigtvis måste

leda till en omstörtning.

' Se Not XIII om det nya förvaltningssystemet.

S. J. Boethius, Franska revolutionen. S
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ställelse öfver den förra varit, ju häftigare hade dess för-

bittring blifvit, då den såg Calonnes refonnphiuer hota att

ur dess händer rycka segerns redan betryggade frukter. Kort

därpå hade regeringen ytterligare uppretat denna klass genom

1788 år ordonans för arméen, som till förmån för »la premiére

noblesse» från de högsta graderna helt och hållet uteslöt låg-

adeln \ och det, om ock svaga, ingrepp i den se gnöriella

domsrätten, som skedde genom edikten af den 8 Maj, rågade

måttet af landtjunkrarnes förbittring.

I Béarn, Bretagne och Däuphiné kom det till formligt

uppror. Samtidigt med majediktens utfärdande hade konungen

befalt, att parlamenten skulle suspendera sin verksamhet, tills

den nya organisationen hunne träda i verket, men i alla dessa

provinser trotsade parlamenten denna befallning med tillhjälp

af folkresningar, fÖr hvilka provinsernas adel gick i spetsen

och hvilkas framgång i väsentlig mån berodde af att de adliga

officerarne ej läto trupperna ingripa med behörig kraft'-. Den
lägre befolkningen deltog väl i själfva upploppen, men det

egentliga borgerskapet förhöll sig tämligen passivt. I Dauphiné

togo dock händelserna en annan utgång. Här var man äfven

missnöjd med den nya provinsialförsamlingen, i det man i

stället önskade återställandet af provinsens gamla af Richelieu

upphäfda ständerförsamling, och under oroligheterna lät det

tredje ståndet mot löftet om dubbel representationsrätt förmu

sig att deltaga i en dylik församling, som på eget bevåg sam-

manträdde i Vizille (Juli 1788). Tack vare den på en gång

frihetsvänlige och hofsamme Mounier^ domare i Grenoble och

utsedd till församlingens sekreterare, åstadkoms här en fullstän-

dig enighet mellan stånden, och församlingen enade sig om ett

beslut, till hvars karaktäriserande det må vara nog att anföra,

' Se ofvan 8. 96.

^ En sergeant, som hade bättre begrepp om, sin militäriska pligt, lät

emellertid i Grenoble sin trupp gifva eld på de upproi'iska, af hvilka 2

dödades, men lemnad utan hjälp af de öfriga trupperna och sårad, måste

han snart rymma fältet. Detta var, yttrar Barnave, »det första blod, som

utgöts för revolutionen».

Sergeantens namn var — Bernadotte, och han slutade såsom konung
i Sverige.
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att (let utsträckte kostnaderna för vägunderhållet inoin pro-

vinsen äfven till de privilegierade, lät provinsens alla tre

stånd »för att gifva alla fransmän ett exempel» förbinda sig

att ej godkänna några skatter, förr än riksständerna därom

förbandlat, samt lofva att aldrig skilja sin sak från de öfriga

provinsernas. Så var det i Dauphiné, som rörelsen först bör-

jade frigöra sig från klass- och lokal-intressena för att antaga

en sant nationell karaktär, och härigenom blef verkligen

denna provins »till exempel» — ej minst för det tredje ståndet,

som nu, lifvadt af det gifna föredömet, inom hela landet bör-

jade efter sitt sinne söka begagna sig af de uppkomna för-

vecklingarna.

För Brienne blef emellertid ställningen alt mer och mer

ohållbar. Äfven det anseende, som Ludvig XVI:s regering

hittills åtnjutit med afseende på den yttre politiken, gick

under honom förloradt, i det Frankrike, tvingadt af sina

finansers ställning, måste tillåta att Preussen i samråd med

England (Sept. 1787) intervenerade i de holländska tvistig-

heterna till förmån för prinsen af Oranien. I hopp att åt-

minstone finna ett stöd bland sina ståndsbröder samman-

kallade Brienne (sommaren 1788) ett prestraöte, men äfven

detta deltog i det allmänna fronderiet, gjorde föreställningar

mot de nya lagarna och yrkade på periodiska riksständer. I

hvad ande detta skedde, kan man emellertid se däraf, att

presterskapet samtidigt yrkade på bibehållandet af sin skatte-

frihet.

Äfven ett annat land företer vid denna tid skådespelet

af en allmän aristokratisk resning mot konungamakten näm-

ligen Sverige, där Gustaf IIE till lön för de oskäliga förmåner,

han liksom Ludvig XVI låtit komma adeln till del, 1788 fick

Anjalaförbandets förräderi ^ Det är kändt, huru den svenska

' När de adliga officerarne i Finland vägrat att strida mot Ryssland

under förevändning af krigets olagligliet, skrefs följande till deras förherr-

ligande

:

»Jag svärdet fått att tappert strida

för dygd, för kung, för fosterland,

men ej att träldomsfjättrar smida

omkring min landsmans fria hand».

I riksdagsbesvären från adeln i Bordeaux begäres nåd för de adliga
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konungeu med den djärfhet och fintlighet, som var honom

egen, då förstod att reda sig ur svårigheterna, i det han med

en fallständig omkastning af hela sitt politiska system stälde

sig i spetsen för de ofrälse stånden. En dylik utväg hade

äfven, mänskligt att döma, stått öppen för den franska rege-

ringen, som blott behöft på den utlofvade riksdagen tillämpa

det vid de nya provinsialförsamliugarnas upprättande gifna

exemplet af det tredje ståndets fördubbling och gemensam

omröstning för att mot de fronderande högre stånden vända

deras eget förnämsta vapen: yrkandet på riksdagens snara

sammankallande; och då så lång tid förflutit sedan denna sist

var samlad och dess sammansättning dessutom aldrig varit lag-

bestämd, funnos i själfva verket inga formella hinder för en

dylik åtgärd. Må hända var det i afsigt att skrämma de

privilegierade med möjligheten häraf, som regeringen — ome-

delbart efter presterskapets nyss omtalade oppositionella upp-

trädande — genom regeringsbeslutet af den 5 Juli stälde

frågan om riksdagens sammansättning på dagordningen, men
i sådant fall hafva Ludvig och Brienne med sin vanliga be-

nägenhet för halfmesyrer också låtit det stanna vid ett skräm-

skott. I stället för att beslutsamt taga afgörandet i sin hand

och sålunda tillförsäkra sig en ledande roll i förhållande till

den vaknande demokratien, inbjöd nämligen kon^ingen genom

det nämda beslutet ämbetsmyndigheterna samt »alla lärda och

kunniga personer i riket» att företaga undersökningar om de

gamla riksdagsformerna samt meddela regeringen upplj^sningar

i frågan. Detta var det första af de missgrepp, genom hvilka

det franska konungadömet lät revolutionens stora rörelse växa

sig öfver hufvudet.

Såsom vi sett var det regeringens mening, att de äskade

upplysningarna skulle meddelas den samma; »de lärda och

officerare, som straffats för att de ej enligt order undertryckt oroliglieterna

med anledning af ediktet den 8 Maj, och de karaktäriseras härvid säsom

»lysande och aktningsvärda krigare, hvilka aldrig glömde, att de voro med-

borgare, och föredrogo onåd framför laga belöningar hällre än att dragji

svärdet mot ett fädernesland, till hvars försvar men ej undertryckande de

äro skyldiga att utgjuta sitt blod». {Arch. pari. II s. 395). Öfverensstäm-

melsen i tankogäng iir, som man ser, slående.
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kunniga personerna» föredrogo emellertid att meddela dem åt

allmänheten^ och sålunda öfversvämmades Frankrike af en

verklig störtsjö af politiska brochvrer', som regeringen ej

vågade söka hämma. Genom denna literatur väcktes det

tredje ståndet ur sin dvala. Det visade sig härvid, att de

sista årens aristokratiska reaktion kommit förbittringen öfver

de bestående missförhållandena att i tysthet ännu mer gripa

omkring sig bland denna klass, och då nu löftet om riksdagen,

framtvunget genom de privilegierades egen obetänksamhet,

gifvit den dolda branden luft, slog denna plötsligt ut i full

låga. Lemnade utan ledning af konungamakten, hängåfvo sig

härvid de ofrälse hejdlöst åt upplysningsfilosofiens radikala

samhällsteorier, hvilka i allmänhet lågo till grund för dessa

flygskrifter, af dem populariserades och därför just genom dem
trängde ned till de djupa lederna. När det tredje ståndet

omsider uppträdde på stridsplatsen, kom sålunda dess anfall

att gälla ej blott privilegierna, utan ock själfva konungadömet,

i hvilket det fordom varit vant att se sin naturliga beskyddare,

men som svikit denna sin uppgift och i oförlåtlig blindhet nu lät

ledarerollen falla i händerna på den revolutionära filosofiens

apostlar. Den mest bekanta af dessa brochyrförfattare och

den, som kom att utöfva det största inflytandet, var abbé

Sieyes, en af dessa många dåtida andliga, hvilka ej ansågo

tonsuren oförenlig med den mest radikala filosofi. Han trodde

sig visserligen hafva fört samhällsläran utöfver Rousseaus

ståndpunkt, hvilken han förebrådde att i det primitiva sam-

hället söka principerna för en utvecklad kulturstat, »vilja

konstruera ett linieskepp efter en kanot såsom modell», men
han utgick dock helt och hållet från Rousseaus lära om den

allmänna folkviljan d. v. s. från teorien, att en nation ut-

gör blott en summa af fullkomligt likstälda individer, hvilkas

pluralitet eger en oinskränkt suveränitet, och uteslutande en

kammarlärd, ansåg han att statskonsten ej bör taga hänsyn till

Jivad som är, utan blott till livad som hör vara. Själf trodde

han sig fullständigt hafva uppdagat detta, och den samhällslära.

' En person samlade, enligt Droz, under de 3 sista månaderna af ar

1788 2,500, men måste nppgifva försöket att fä samlingen fullständig.
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han på rent teoretisk väg konstruerat, betraktade lian sålunda

för den enda berättigade'. Han utgaf nu den ryktbara skrif-

ten: »Hvad är det tredje ståndet»?- i livilken han, upp-

tagande Boulainvilliers' teori, vände denna 7not adeln själf.

»Hvarför», frågade han, »skickar man ej till baka till Fran-

kens skogar dessa familjer, som hafva det galna anspråket att

vara eröfrarnes ättlingar?» och teorien om eröfringens adlande

förmåga besvarade han med en uppmaning till det tredje

ståndet att nu i sin ordning blifva eröfrare. På grund såväl

af dessa historiska skäl som däraf, att det tredje ståndet nu

utgjorde nationens flertal, förklarade han, att detta stånd,

som förut varit intet, nu borde blifva alt^ och rådde det därför

att vid den blifvande riksdagen ensamt förklara sig för natio-

nalförsamling (asseniblée nationale) samt med förbigående af

de båda andra stånden gifva landet en konstitution^. Genom
denna och andra brochyrer i samma ande* erhöll den gamla

ståndsindelningen sin dödsdom inför de ofrälse reformvännerna,

och från denna tid var det minsta, som desse fordrade, en

konstituerande nationalförsamling med dubbel repre-

sentationsrätt för det tredje ståndet och gemensam om-
röstning.

Omsider blefvo de svårigheter, med hvilka Brienne hade

att kämpa, så öfverväldigande, att han såg sig nödsakad att

förkorta den för riksdagens inkallande utsatta tiden, och den

8 Augusti utfärdades sålunda en förordning, som lofvade stän-

dernas sammankallande redan till den 1 Maj 1789^ och till

' Han förklarade själf, att han trängt till botten af den politiska veten-

skapen.

^ >'>Qu'est-ce quc le tiei's Hat?»
Den skrefs pä hösten 1788 under den andra notabelförsamhngen och

utkom första dagarna af år 1789. Redan i November 1788 hade han ut-

gifvit en stridsskrift niot privilegiiväsendet (»Essai sur les prwiléges^J.
' Han angaf dock äfven en annan utväg, nämligen att det tredje sttin-

det vid riksdagen ej själft skulle göra sig till konstituerande nationalförsam-

ling, utan genomdrifva sammankallandet af en sådan. I en tredje brochyr,

som han utgaf i Februari 1789 (»Délihcrations å prendrc dans les

asscmblées de bailliage»), vill han t. o. m. medgifva en samverkan med de

högre stånden.

* T. ex. »Considcrations sur les intérets du tiers état, som 1788

utgafs af den protestantiske presten Rabaut-St.-Eiiennc.
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dess uppsköt upprättandet af la cour pléniére. Åtta dagar

därefter stod man redan vid begynnelsen af en statsbankrutt,

i det regeringen den 16 Aug. nödgades tillsvidare inställa

betalandet af statens förfallna skulder.

Denna åtgärd retade mot regeringen penningmännen

och kom äfven dem att vända sina förhoppningar mot en

genomgripande revolution. At Briennes välde gaf den nåde-

stöten, ty mot den allmänna förbittring, som nu uppstod,

kunde denne ej längre hålla stånd, utan måste den 25 Augusti

lemna sin plats, hvars bevarande S3^ues hafva varit hufvudsyftet

för hans statskonst.

Nu kunde Ludvig ej längre undgå att söka hjälp hos

Neclcer, som denna gång ej blott fick plats i statsrådet utan

t. o. m. värdighet af statsminister ^ Briennes fall drog med
sig Lamoignon och med honom äfven det nya domstolsväsen-

ilet, som i honom haft sin målsman.

Detta återtåg maskerades emellertid på sådant sätt, att

konungen den 23 September förklarade sig till riksdagens

sammanträde — som nu utlofvades redan till Januari 1789—
vilja uppskjuta alla dithörande frågor, hvarför parlamenten

tillätos att tillsvidare återupptaga sin gamla verksamhet.

Pariserparlamentets öppnande, som egde rum redan följande

dagen, blef för detta ämbetsverk en verklig triumf, men också

iless sista-. Troget sina reaktionära åsigter tillade det näm-
ligen vid inregistreringen af den nyssnämda kungliga förkla-

ringen ett förbehåll, att ständerna skulle sammankallas i en-

lighet med de 1614 iakttagna formerna. Detta var det samma
som ett slag i ansigtet på hela det reformbegärande Frankrike,

hvars första fordran var en sådan ombildning af de gamla

formerna, att det tredje ståndpt erhölle ett ökadt inflytande

})å riksdagei]. Från detta ögonblick betraktades parlamenten

af reformvännerna ej längre såsom bålverk mot despotismen,

' Säsom finansminister kallades han dock äfven nu dirccteur fjcnéral

des Jinances.

2 Parlamentet gjorde sig vid detta tillfälle skyldigt till den ömkligaste

popularitetsjagt. Briennes och Lamoignons fall hade i Paris uppväckt pöbel-

excesser, som ännu varade vid dess återställande. Parlamentet, som i dem
såg en hyllning åt sig, ingrep mot polismyndiglieterna, som sökt upprätt-

Jiålla ordningen.
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utan — hvad de i själfva verket voro — såsom bålverk för

de aristokratiska missbruken, och därmed var deras inflytande

också förbi.

Äfven en annan stor popularitet skulle nu nå sin mid-

dagshöjd för att sedan, om ej lika hastigt, dock lika ohjälpligt

och lika — välförtjänt, gå under, nämligen Neckers. Den

hänförelse, med hvilkens hans inträde i ministären hälsades^

var oerhörd. Man såg i honom ej blott den ende, som kunde

återställa landets förstörda finanser, utan ock den ende, som

var värdig att blifva ledare af det stora befrielseverk, hvarpå

nationen nu hoppades. Hans finansiella skicklighet förnekade

sig ej häller denna gång, ty ehuru han emottog en nästan

uttömd skattkammare, förstod han att ännu länge bereda

medel till statsbehofvens fyllande, men på lösandet af det

stora politiska problem, som nu förelåg, led hans prisade

statsmannavishet fullstäudigt skeppsbrott. Han mäktade ej

inse, att regeringen för att ej bortsopas af den rörelse, som

fattat nationen, måste antingen hämma den, hvilket för öfrigt

knappast torde varit möjligt, eller ock själf träda i spetsen

därför. Mån som han var om sin popularitet ville han icke

sätta den på spel genom att helt och hållet tillbakavisa det

tredje ståndets önskningar med afseende på riksdagens orga-

nisation, men å andra sidan fruktade han att stöta sig med

de store och ryggade tillbaka för den genomgripande om-

bildning af det bestående, som kunde blifva följden af stånds-

principens uppoffrande. I stället för att själf våga taga på

sig ansvaret för hvad som skulle ske, lyssnade han oroligt

efter opinionsvindens kastningar, och då han slutligen trodde

sig hafva funnit den gyllene medelvägen i en fördubbling af

det tredje ståndets representation men med bibehållande af

ståndsindelningen, var han nog kortsynt att hoppas hos 1787

års notahler finna ett stöd för detta tillmötesgående mot det

tredje ståndet. Till den 6 November återinkallades nämligen

denna församling för att gifva sitt råd om riksdagens sam-

mankallande. En af dess byråer, som leddes af grefven af

Provence — den ende af konungahusets medlemmar som hade

någon blick för hvad situationen kräfde — förordade det tredje

ståndets fördubbling, men alla de andra afslogo denna åtgärd
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och uttalade sig för de gamla formernas bibehållande. Själfva

notablerne hade emellertid nu insett, att något måste göras

för att besvärja stormen, och sålunda bekvämade de sig till

att af eget initiativ tillstyrka en likformig beskattning i hopp

att för detta pris kunna rädda sina öfriga ståndsfördelar. Det

stöd, som Necker förgäfves väntat af notablerne, var han

emellertid nog lycklig att erhålla hos en annan aristokratisk

församling — pariserparlamentet. För detta hade förlusten

af dess popularitet varit ett svårt slag, och för att återeröfra

den förklarade det den 5 December, att dess 3^ttrande om 1614

års former ej afsåg riksdagsmännens antal', hvarjämte det

uppstälde vissa konstitutionella fordringar, såsom periodiska riks-

dagar med fullständig skattebevillningsrätt, likformig beskatt-

ning, ministeriell ansvarighet, personlig säkerhet samt press-

frihet. Detta steg kom dock nu för sent för att gagna par-

lamentet själft; allmänhetens förtroende lät sig ej därigenom

återvinnas, men Necker hade dock på detta sätt inom de

privilegierades egen krets erhållit ett slags bifall till de med-
gifvanden till det tredje ståndet, hvilka situationen och hans

popularitet syntes honom kräfva. Under sådana omständig-

heter blef det af mindre betydelse, att alla de bourbonska

prinsarne med undantag af grefven af Provence och hertigen

af Orleans till konungen afgåfvo en öppen skrifvelse, hvari

de i de kraftigaste uttryck protesterade mot det tredje stån-

dets fördubbling samt förehöllo detta, att det endast genom
att respektera de andra ståndens rättigheter — »hvilka, ej

mindre gamla än monarkien, böra vara lika oföränderliga som
dess konstitution» — kunde af dessa stånds ädelmod hoppas

erhålla en likformig beskattning.

Den 27 December skred omsider Necker till utförandet

af sin plan. I ett högtidligt statsråd, som äfven bevistades

af drottningen, föreslog han då, att det tredje ståndet vid

riksdagen skulle få lika många representanter som de båda

andra stånden tillsammans, men han föreslog ej påbjudandet

af gemensam omröstning, hvarförutan det förra medgifvandet

blef betydelselöst och genomgripande reformer i jämlikhetens

' Att Necker sannolikt själf hade framkallat detta beslut af parlamen-

tet: se Chérést a. a. II s. 186.
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intresse — såsom de privilegierades uppträdande klarligen

visade — ej voro att hoppas. Ja han har vid detta tillfälle

tydligt lagt i dagen, att sådana ingalunda voro det, som han

åsyftade ; ty såsom den enda behöfliga sociala reform augaf han

en likformig beskattning — dock med vissa undantag till förmån

för adliga jordbrukare! De feodala rättigheterna betecknade

han t. o. m. — med otrolig kortsynthet — såsom en oantast-

lig egendom, hvilken »det aldrig skulle falla det tredje stån-

det in att söka förminskar ! Däremot utlofvade han i konungens

namn, att ständerna hädanefter skulle hafva skattebevillnings-

rätten, samt gaf hopp om periodiska riksdagar och ständernas

rådfrågande angående vissa lagstiftningsärenden (såsom press-

frihet och afskaffande af lettres de cachet)^ Då konungen

lät offentliggöra detta utlåtande, synes han således nu om-

sider fått klart för sig, att ständernas sammankallande måste

medföra åtminstone någon inskränkning i hans makt, och

livad angår det tredje ståndets fördubbling gaf han — på

drottningens tillstyrkan — sitt bifall därtill. Lika litet

som Necker åsyftade dock härvid Ludvig och Marie-Antoinette,

att regeringen skulle på allvar öfvertaga ledningen af den

demokratiska rörelsen, men de privilegierade klassernas fron-

deri hade nu gjort dem benägna för att i viss mån till-

mötesgå det tredje ståndets önskningar.

Nyheten om detta ödesdigra beslut spriddes genast kring

hela landet: »resultatet af konseljen den 27 December» offent-

liggjordes i tryck, och den 24 Januari 1789 uträrdades därpå

reglementet för valen och den definitiva kallelsen. Tanken,

att låta riksdagen samlas redan i Januari, hade man måst

öfvergifva, och den 27 April utsattes såsom den dag då stän-

derna skulle infinna sig. Till riksdagsort bestämdes Versailles.

Det berättas, att fråga varit om någon plats på större afstånd

från Paris, men att hofmännen, som funno det besvärligt att

lemna Versailles, förmådde konungen att med sitt val stanna

på denna stad.

Hvad själfva valsättet angår tillerkändes alla adelsmän.

' Cliérést anser, såsom det vill synas med rätta, att Necker väl hade

sinne för politisk frihet, men ej för social jämlikhet.
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som uppnatt 25 år, rätt att personligt deltaga i valen'. Pre-

sterna fingo rösta omedelbart eller genom ombud, och i olik-

het mot hvad förut varit bruk voro denna gång äfven för-

samlingspresterna (les ciirés) valberättigade. För det tredje

ståndet hade nästan oinskränkt rösträtt beviljats — alla, som

betalade någon direkt skatt och uppnått 25 år, egde deltaga

i valen. Detta stånd valde emellertid alltid medelbart. De

inom stads- och landtkommunerna utsedda elektorer skulle

förena sig med de adliga och kyrkliga valmännen på en för

hela valkretsen {= domsagan, le hailliage eller la sénéchaus-

sée) gemensam sammankomst, där riksdagsmännen ståndsvis

skulle utses. De två högre stånden valde härvid naturligtvis

))lott inom sina egna led ; det tredje ståndet kunde till sina repre-

sentanter äfven utse adelsmän och prester. Detta reglemente

var emellertid egentligen blott tillämpligt på de provinser,

som saknade provinsialständer; i les pågs d'états hade stän-

derna plägat välja riksdagsmän. Genom en mängd special-

reglementen tillämpades emellertid nu det ofvan skildrade

valsättet mer eller mindre fullständigt äfven på dem-.

1 allmänhet kan det sägas om det sätt, hvarpå regeringen

afgjorde de af riksdagskallelsen beroende frågorna, att det ej

' Äfven adliga fruntimmer hade valrätt, nämligen om de innehade

länsgods (iiefs) ; liksom omyndiga manliga godsegare skulle de emellertid lata

sig företrädas af omlmd.
2 Följande undantag ma märkas: I /^reZ^tt^ne bibehölls det gamla val-

sättet för adeln och det högre presterskapet, hvilka sålunda skulle fatt välja

pä landtdagen (de afhöUo sig emellertid frän att välja); det lägre prester-

skapet fick välja på särskilda kyrkliga sammankomster, och endast pä det

tredje ståndet tillämpades här reglementet af den 24 januari. I Dauphinc

hade efter Neckers inträde i ministären, en utomordentlig provinsförsamling

sammanträdt och infört en egen ordning för detta lands provinsialständer.

lOn i enlighet härmed sammansatt församling, förstärkt med ett antal elek-

torer, utvalde pä eget beväg — innan ännu regeringens bifall till det tredje

ståndets fördubbling och reglementet var kändt — riksdagsmän med iaktta-

gande af fördubblingen för tredje ståndet, hvilka ombud församlingen befull-

mäktigade att medverka till upprättandet af en konstitution, dock endast

under vilkor^ af en allmän JördubbJing af det tredje ståndets on\bud.

samt af rjcmensani omröstning. Kegeringen fann sig i detta själfrädiga

förfaringssätt. Paris fick bilda tcänne egna, valkretsar, den ena i egen-

.<kap af stad (Paris inträ muros) den andra i egenskap ni prévöté (Paris

pxirn muros). Ytxlen här egde ej rum, förr än ständerna redan samlats.
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var eguadt att verkligt tillfredsställa något parti. Att stånds-

indelningen ännu stod upprätt med afseende på omröstuings-

sättet innebar för det tredje ståndet en missräkning; anse-

ende dess fullständiga fall såsom ett gifvet korollarium af den

dubbla representationsrätten samt troende att detta äfven var

Neckers mening, mottog likväl detta stånd på det hela taget

regeringens anordning tämligen gynsamt. I de båda högre

ståndens ögon voro däremot de förändringar, som egt rum i

de gamla formerna, särskildt genom fördubblingen af det

tredje ståndets representation, redan för mycket, och i Bre-

tagne gick det t. o. m. så långt, att adeln och det högre pre-

sterskapet af förbittring öfver, att provinsens gamla sedvänjor

blifvit kränkta, alldeles afhöllo sig från att skicka ombud till

riksdagen ^

Så skulle då omsider den stora dag randas, efter hvilken

man så länge trängtat. De missräkningar, konungadömet i

Ludvig XVI:s person beredt så det ena som det andra partiet,

kommo nu alla förhoppningar att vända sig till den stun-

dande församlingen. Hon skulle göra slut på de lidanden,

under hvilka massan af folket så länge suckat, lidanden som

blifvit ännu mera förhatliga, sedan det förlofvade land, som

utsigten till reformer för en kort stund låtit hägra för de be-

tungades blickar, plötsligt förvandlats till en obarmhertig reak-

tions tröstlösa ödemark, men bon skulle äfven låta födas denna

frihet, hvilken, okänd som hon till sitt verkliga väsen var för

de dåtida fransmännen, lockade dem alla med det okändas

hela tjusningskraft. För att bilda oss en föreställning om
de känslor och önskningar, som nu lifvade det franska

folket, behöfva vi ej stanna vid blotta antaganden, ty i en

utsträckning, som torde vara exempellös i historien, hafva

alla dess klasser omedelbart före revolutionens utbrott i skrift-

' Dock hade man här säsom vi sett gjort dem ett betydande medgif-

vande (se föreg. s.). Till upphetsningen i denna provins bidrog äfven, att efter

striden mellan aristokratien och regeringen (se ofvan s. 114) och omedelbart före

valfrågans framträdande hade pu landtdagen häftiga strider utbrutit mellan

det tredje stiuidet och de bada högre, hvarvid de sistnämda änvo trotsat

regeringen och blodiga gatnstrider utkämpats. Huru stark upphetsningen

var, kan man se däraf, att en mängd damer, tillhörande tredje ståndet,

genom afgifvandet af en offentlig förklaring togo del i striden.
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YifXii urkunder för samtid och efterverld framlao't sin sociala

och politiska uppfattning.

I enlighet med gammalt bruk inbjöd nämligen regeringen

genom kallelsebrefvet af den 24 Januari alla 3 stånden att i

riksdagsbesvär, s. k. caliiers des doléances, framställa sina önsk-

ningar ^

I följd af den oro, som då herskade i landet, var en

sådan inbjudning redan i och för sig egnad att låta de önsk-

ningar, som rörde sig i folkmedvetandet, med ovanlig styrka

träda i dagen, men den blef det ännu mer därigenom, att Necker,

benägen som han var att söka sin ledning i den allmänna

opinionen och sannolikt utan klar uppfattning af hvarthän ett

dylikt steg måste leda, gaf åt densamma den mest vidsträckta

omfattning. »De deputerade» — heter det nämligen i det

kungliga brefvet — »skola förses med allmänna och tillräck-

liga instruktioner och fullmakter för att föreslå, påminna om,

råda och samtycka till alt, som angår statens behof, miss-

brukens reformerande, upprättandet af en fast och varaktig

ordning i alla styrelsens grenar, vårt rikes allmänna lycka

samt hvars och ens af våra undersåtar bästa».

Efter detta var det ej underligt, att les cahiers blefvo

ett uttryck för ej blott det behof af praktiska reformer, som
i så hög grad förefans inom landet, utan ock för åtskilliga af

de samhällsutopier, åt hvilka den rådande modefilosofien gif-

vit kurs. Särskildt torde denna inbjudning mycket bafva

bidragit till, att från första stund den åsigt gjorde sig gäl-

lande, att riksdagen var kallad att genomföra en fullständig

ombildning af hela samhällsskicket. I själfva verket möter oss

nämligen den för själfva revolutionen så utmärkande uppfatt-

ning om riksdagen såsom en allsmähtig Jwnstituerande för-

samling redan fullt utbildad i dessa cahiers, adelns och pre-

sternas lika väl som det tredje ståndets-. Necker har således

härigenom låtit konungamakten själf afstå från initiativet till

' Se Not XI.

' Visserligen frankännes konungen ej uttryckligt, åtminstone ej i all-

mänhet, sanktionsrätt, men det är ut riksdagen som les caliiers anförtro själfva

uppgörandet af konstitutionen.
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det stora reformverket, men på samraa gång har han, såsom

antyddes, därmed gjort historien en ovärderlig tjänst.

Betrakta vi nu först adelns cahiers så erhålla vi däraf

den upplysningen, att detta stånd vid tidpunkten för revo-

lutionens utbrott gent emot konungamakten intog en fiill-

Iwmligt revolutionär hållning. Visserligen hade det tredje

ståndets framträdande på skådeplatsen gjort adeln något mera

betänksam än under parlamentsoppositionens dagar, men i dess

cahiers märkes dock ett starkt återljud af den antirojalistiska

storm, som Calonne och Brienne uppväckt. Och ej nog med att

de röja en tillfällig misstämning mot konungamakten ; de visa

ock, att adeln vid denna tidpunkt ville åstadkomma en grundlig

och beständande inskränkning däri^ De fordra sålunda af

den nya författning, som ständerna skulle gifva Frankrike,

att skatter och lagar skulle bestämmas med samtycke af perio-

diskt återkommande eller rent af permanenta riksdagar, ja

exempel finnas t. o. m. på, att man häråt velat ge retroaktiv

verkan, så att de hittills varande, ej blott skatterna, utan

äfven lagarna endast skulle anses såsom provisoriskt gällande.

Många adliga cahieis se äfven i den vanliga lagstiftningen

egentligen blott ett uttryck af folkviljan, och några ville jäm-

väl med afseende därpå beröfva konungen initiativet. Riks-

dagens makt öfver finanserna ville man äfven låta omfatta

statsregleringen; vidare yrkas på ministeriell ansvarighet, på

att intendenturen skulle afskaffas och förvaltningen helt och

hållet öfverlemuas åt provinsförsamlingarna, på att lettres de

cachet ej mer skulle få utfärdas, att statsfängelserna, särskildt

Bastiljen^ skulle förstöras samt personlig säkerhet och egande-

rätt, pressfrihet och brefskydd garanteras. Några ville be-

röfva konungen makten att fritt utnämna domare, i det dessa

skulle tillsättas på förslag af provinsialständerna, och i åtskil-

liga yrkas på juryinrättningens införande. Särskildt visade

• Detta bestyrkes för öfrigt äfven af den med den franska aristokratien

nära lierade Axel von Fersen d. ij. I December 1788 och i Januari

1789 skref han till sin far, att hela verlden (d. v. s. den förnäma) och i syn-

nerhet fruntimmerna blott talade om framätskridande oc\\förjättning . Klin-

kow ström: Le comte de Fersen et la cour de France. Paris 1877, I,

SS. XLIV o. f.

i
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ståndet mycken obenägenliet mot att låta konungamakten

fritt disponera öfver den väpnade styrkan; allmänt begäres

sålunda, att de utländska legotrupperna skulle med ed för-

bindas att aldrig bära vapen mot franska medborgare, och

äfven med afseende på de inhemska uppstäldes fordringar,

som skulle satt regeringen ur stånd att med nödig kraft sörja

för den inre ordningens upprätthållande'.

Hvad som gör dessa anspråk ännu märkligare äro de

grundsatser, i kraft af hvilka de framställas.

Såsom skäl finna vi nämligen åberopade: »förnuftet»,

»människornas oförjtterliga rättigheter», »samhällskontraktet»,

och flere adliga cahiers ville åt den nya konstitutionen gifva

den allmängiltiga formen af en mänsklig rättighetsförMaring-.

När det gälde att bekämpa konungamakten, har således den

franska aristokratien vid revolutionens tröskel ej tvekat att

begagna sig af den liberala eller revolutionära upplysnings-

filosofien. Dennas inflytande visade sig äfven i yrkanden på

undervisningsväsendets ombildning, negerslafveriets och slaf-

handelns undertryckande samt civil- och kriminallagstiftnin-

gens reformerande, i uttalanden till förmån för 1788 års

toleransedikt och dess ytterligare utsträclniing, i förslag till

reformer inom klosterväsendet, t. o. m. munkordnarnas under-

tryckande m. m. d.

Vid första påseendet skulle det kunna tyckas, som om
adeln äfven med afseende på den sociala jämlikhetsfrågan

nu omfattat de nya idéerna; ty ej nog med att dess cahiers

allmänt innehålla yrkanden pä en reform af de indirekta

skatterna, i enlighet med det af notablerne och prinsarne

' Man jämfÖre härmed truppernas förliällande nnder de föregående

oroliglieterna (se ofvan ss. 114—16).

^ Så t. ex. begärde adeln i Paris, »framför alt, att det skulle göras en

uttrycklig förklaring af de rättigheter, som tillhöra alla människor». Denna

tanke kan anses såsom en naturhg frukt af tidsandans abstrakta riktning,

men till dess uppkomst har äfven den unga amerikanska fristatens exempel

bidragit. Till försvar för sitt motstånd mot den engelska regeringen prokla-

merade nämligen kongressen 1774 vissa oförytterliga både nationella och

mänskliga rättigheter, själfständighetsförklaringen af den 4 Juli 1776 moti-

veras genom åberopande af vissa mänskhga rättigheter, och de särskilda

staternas författningar börja med allmänna rättighetsförklaringar.
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gifua föredömet tillstyrka cle enbälligt, åtmiDstone för tillfället,

en likformig direkt heskattning d. v. s. iippliäfvandet af de

privilegierade klassernas skattefrihet^. I tid framstäldt, skulle

detta anbud antagligen för en lång framtid hafva kunnat

rädda den franska aristokratiens ställning. Nu kom anbudet

emellertid för sent. Under de sista årens oro hade jämlik-

hetsidéerna gripit omkring sig alt för mycket, för att det

tredje ståndet skulle låta sig nöja med detta medgifvande;

med oemotståndlig makt fordrade nu nationens flertcil ett

fullständigt undanrödjande af dessa privilegier och feodala

rättigheter, hvilka, så de ena som de andra, genom den fran-

ska aristokratiens försummande af alla aristokratiska pligter

blifvit fullkomligt oberättigade. En dylik tillämpning af

»de mänskliga rättigheterna» ville dock adeln i allmänhet ej

veta af. I de flesta af dess cahiers åtföljes medgifvandet om
likhet i beskattning af ett uttryckligt förbehåll om alla öfriga

rättigheters och privilegiers hihehällande ; bland dessa nämnas

särskildt i flere: adelns uteslutande rätt till officersplatser

— domareplatsernas ärftlighet ville man dock allmänt upp-

offra — och åtskilligr. valkretsar förbjödo sina representanter

att samtycka till någon på lagstiftningsväg åstadkommen

aflösning af de feodala rättigheterna. Hvad som under sådana

förhållanden var att vänta med afseende på en verklig social

frigörelse, ifall ståndsomröstningen vid riksdagen bibehölls,

är lätt att inse, och nu var just ett sådant bibehållande

något, som flertalet af adelns cahiers äfven fordrade eller åt-

minstone förordade-. Ej minst betecknande äro slutligen de

i några cahiers förekommande yrkandena, att adelsmän fort-

farande skulle ensamma få bära värja, eller adelns i Alengon

begäran om ett särskildt utmärkelse- och igenkänningstecken

för adliga män och kvinnor — de lemna ett egendomligt

vitnesbörd om, huru denna aristokrati, sedan den förlorat

kärnan, med så m3^cket större ifver höll fast vid skalet.

Af dessa cahiers framgår sålunda, att den franska adeln

ingalunda varit berättigad att, såsom den sedan gjorde, påstå

' Se Not XIV.

2 Se Not XV.
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sig hafva under revolutionen varifc konungadömets svurne

riddare. De visa tvärtom ovedersägligt, att denna klass 1789

äfven den åsyftat en mot konuugadömet riktad revolution,

men en revolution i JBoulainvilliers^ ande, som, under det att

den nästan blott på ett enda undantag när lemnade aristo-

kratien i okvald besittning af dess sociala företräden, skulle

till den samma öfverflytta den högsta politiska myndigheten,

ty detta skulle naturligtvis blifvifc följden af en så godt som

suverän riksdag med bibehållen ståndsomröstning V

På grund häraf synes man också berättigad till det på-

ståendet, att hvad som sedermera skapade en så oöfverstiglig

klyfta mellan revolutionen och Frankrikes gamla adel var ej

våldförandet af den monarJciska, utan af den aristokratiska

principen, och att om revolutionen visat mera skonsamhet

mot den senare, skulle aristokratien ej haft något synnerligt

att invända däremot.

Men om sålunda en samverkan mellan revolutionen och

aristokratien varit möjlig, var det ej då en olycka för Frank-

rike att en sådan ej kom till stånd? Denna fråga har af

Tocqueville, särskildt med anledning af de liberala tendenser

som röja sig i adelns cahiers, besvarats jakande, och äfven

Taine synes luta till sauiraa åsigt. För en sådan uppfattning

saknas ej häller tun^gt vägande skäl. Just för själfstyrelsens

utöfvande behöfva fria stater ett aristokratiskt samhällselement,

och då den franska adeln nu visade sig omfatta frihetens sak,

hade det ej då varit lyckligt, om denna klass, som nu en

gång genom den historiska utvecklingen blifvit nationens

främsta, fått gå i spetsen, när frihetens och själfstyrelsens

grundsatser skulle realiseras?

Låt vara att denna adel, såsom vi sett, ej var fri från

ståndsfördomar: inga af dessa aristokratier, hvilka gjort fri-

heten så ovärderliga tjänster — t. ex. Greklands, Roms eller

Englands — hafva varit det, men detta har ej hindrat, att

' Att Boulainvilliers direkt utöfvat inflytande pä adelns caliiers, synes

fi-amgä af följande yttrande (i adelns i Ponthieu cahier), hvilket nästan

ordagrant återger hans äsigt: »De privilegier, hvilka adeln åtnjuter, äro icke

«n usurpation; de äro . . . återstoden af de gamla friheter, \\\\Wafrankernc,

^ora förfäder, åtnjöto». Imfr ofvan s. 46.

S. J. Boethius, Franska revolutionen. 9
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folken under deras ledning kunnat utveckla sig till större

verklig sjiilfstilndighet än under en alt nivellerande och af

själfbeherskniug oförmögen demokrati. Visserligen skulle re-

volutionen då ej fått blifva en verldsstormande protest mot

de orättvisor, som bördsadel och ärftliga privilegier innebära

för ett idealistiskt åskådningssätt, men den skulle i stället

efter all sannolikhet hafva låtit den politiska friheten slå fasta

rötter, och på dennas träd hade sedan den sociala jämlik-

hetens frukter i lugn kunnat utveckla sig. Häremot skulle

emellertid kunna invändas, att den franska adelns företräden

voro alt tor oskäliga för att ens friheten skulle varit värd ett

sådant offer som deras bibehållande, men äfven om man ej

vill fästa sig härvid, så framställer sig likväl ett annat tvif-

velsmål: skulle den franska adeln verkligen varit i stånd att

öfvertaga ledarerollen inom ett fritt samhälle? Af alla tecken

att döma ser det i själfva verket ut, som om det förstörelse-

verk, enväldet låtit öfvergå denna samhällsklass, varit så

grundligt, att den beröfvats alla de nödiga förutsättningarna

härför. Erfarenheten visar nämligen, att ett af de allra vig-

tigaste vilkoreu för att en aristokratisk ledning skall kunna

ega rum är, att det öfriga folket med förtroende blickar upp

till den aristokratiska klassen, samt att äfven denna, särskildt

då den såsom här är ytterst talrik, inom sig eger naturliga

ledare i en högadel. Men inom det gamla Frankrike var

förtroendets band brustet ej blott mellan de ofrälse och adeln,

utan ock mellan adelns egna olika lager. Adelns cahiers

lemna märkliga bevis på den ovilja, som den högre adelns

(hofadelns) gynnande uppväckt hos lågadeln (såsom deras

talrika och kraftiga protester mot hofpensioner och fram-

föralt mot de nya för högadeln gynnsamma befordringsgrund-

satserna inom arméen^), men de visa jämväl, att sanmia

nivellerande jämlikhetsbeoär, som gripit det tredje ståndet,

äfven beherskade adeln, när det blef fråga om ståndets poli-

tiska organisation'^. Om nämligen något skulle varit i stånd

att på den nya samhällsordningen inympa ett verkligt lifs-

' Se olVan s. 90.

' Denna fordran pä en fullständig jämlikhet inom adeln ingick, såsom

vi veta, ocksä i Boulainvilliers' system.
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kraftigt aristokratiskt element, hade det säkerligen varit att

låta den oformliga treståndsrepresentationen utbytas mot ett

tvåkammarsystem med ett efter engelskt mönster bildadt öfver-

bns, men just emot en sådan anordning förekomma i adelns

cabiers förbittrade angrepp, och såsom skäl däremot angifves

uttryckligen, att upprättandet af ett öfverhus skulle omintet-

göra den jämlikhet, som borde utmärka förhållandet mellan

ståndets alla medlemmar ^ Dessutom saknades inom den fran-

ska adeln de för en verklig politisk aristokrati nödvändiga

traditioner, som kunna förmå en dylik klass att låta den

offentliga verksamheten, ej de yttre företrädena bli hufvud-

sak samt att sätta det helas välfärd framför personliga för-

delar eller tycken. Trots de liberala talesätten i tidens anda

är det därför att befara, att, om den franska adeln nu fått

öfvertaga ledningen af fribetsverket, detta ej blott blifvit en

byggnad utan underlag, utan också, såsom vid föregående till-

fällen, då denna adel sökte rycka upp sig ur sin politiska

indolens, kommit att urarta till blott aristokratisk fronderi;

och vill man se, huru en sådan frihet på längden tager sig

ut, må man betrakta Polens historia under nyare tiden och

Sveriges under frihetstiden; båda erbjuda exempel på hvad

det innebär för ett land att ega en regerande »riddarhus-

demokrati» — och detta var just det politiska ideal som i

allmänhet möter oss i adelns cahiers. Huru mycket man med
skäl kan beklaga det aristokratiska elementets undanskjutande

under revolutionen, torde dock sålunda orsaken därtill böra

sökas ej blott i deras oförstånd, som gåfvo rörelsen dess rikt-

ning, utan äfven i den franska adelns egen beskaffenhet.

Med afseende ^^h prestershaptts cahiers kunna vi inskränka

oss till det omdömet, att de på det hela taget gå i samma

' Under det att mänga afséyrka, finnes ingen adlig cahier som tlll-

styrker ett öfverhus, ty säsoni ett sådant i den mening, hvarom här är

fruga, kan ej anses den af några tillstyrkta anordningen, att hela adeln

tillsammans med presterskapet eller en del däraf skulle bilda en första kam-

mare. Härvid tänkte man sig endera ett tvåkammarsystem eller ock en ny

treståndsindelning, åstadkommen därigenom att bönderna skulle skiljas frän

stadsrepresentanterne (adeln i Montarcjis). Adeln i Gien ville på detta

sätt åvägabringa en fyrståndsindelning (i det adeln och presterna fortfarande

skulle vara åtskilda).
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riktning som adelns, i det äfveu de å ena sidan yrka på

enväldets afskalFande, å den andra ådagalägga en ganska

utpräglad ståndsegoism. I båda hänseendena röja de dock i

allmänhet mindre djärfhet än adelns'. I ett hänseende stod

presterskapet i frisinthet afgjordt tillbaka för detta stånd,

nämligen med afseende på den religiösa frågan. Dess cahiers

innehöllo nämligen häftiga protester mot 1788 års toleransedikt

samt nppmaningar till konungen att ej tillåta fri religions-

ntöfning åt icke katoliker. Däremot erkänna de allmänt lik-

som adelns behofvet af en reform inom kyrkan, gående ut

på en förbättring af kyrkoherdarnes vilkor samt skyldighet

för prelaterne att residera d. v. s. vistas inom sina förvalt-

ningsområden. Uppenbarligen var detta en verkan af kyrko-

herdarnes deltagande i valsammankomsterna.

Gå vi slutligen till det tredje ståndets cahiers, så möter

oss först och främst en viss olikhet mellan koinmunernas och

valkretsarnes.

De förra sätta nämligen i främsta rummet afhjälpandet

af de ekonomiska svårigheter, af hvilka de enskilda trycktes,

och rikta därför sitt hufvudangrepp på de feodala rättighe-

terna. De senare åter vilja åstadkomma en genomgripande

omhildning af hela samhällssMcket ; men de kunna därför ej

beskyllas för att hafva alldeles försummat den förra synpunk-

ten. Den allmänna och väsentliga skilnaden mellan de båda

privilegierade ståndens cahiers och det tredje ståndets är näm-

ligen, att det senare ej nöjde sig med att fordra politisk

frihet, utan äfven ville utjämnandet af de sociala orättvi-

sorna. I det förra hänseendet gick det i allmänhet knappast

längre än adeln"-. I det senare förtjänar i främsta rummet

märkas den samstämmighet, hvarmed det yrkade på gemen-

samma omröstningar vid riksdagen — det första och nöd-

vändiga vilkoret för att något väsentligt på detta område nu

skulle kunna uträttas •'^. En mänajd cahiers ålä<i;o-er t. o. m. i

• Se Not XVI.
~ Dock förekomma liär redan fih>ök att frankänna konungen absolut

veto i lagstiftningen. För öfrigt iiro fordringarna ungefär do saumia som

hos adeln.

^ Tläraf följer icke, att man med afseende pa den organisation, som genom
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likhet med Sieyés uttryckligt det tredje ståndet, för den hän-

delse de öfriga vägrade sitt samtycke till en sådan anordning,

att det såsom representeranda nationens flertal (»24 millioner»,

under det de adliga och presterliga riksdagsmännen blott

representerade »4 a 500,000» individer) skulle ensamt eller

tillika med de andra ståndens minoriteter förklara sig för

nationalförsamling. För öfrigt ingå också domsagornas cahiers

på speciella frågor af social natur; så begäres t. ex. allmänt

de feodala bördornas aflösning, lättnader i tionden, ämbetens

besättande utan afseende på börd och afskaffande af adels-

männens rätt att ensamma bära vapen. 1 ifver för reformer

i human anda gaf det tredje ståndet naturligtvis ej efter för

adeln, och med synnerlig kraft förde det de lägre presternas

talan mot hofkleresiet, därvid särskild t protesterande mot att

börden gjordes till befordringsgrund inom kyrkan. Lika litet

hos detta stånd som hos adeln röjer sig dock någon önskan

att afskaffa den katolska kyrkan ^

Såsom redan är antvdt, voro emellertid riksdac^sbesväreu

ej blott ett uttryck för tidens praktiska reformsträfvanden

utan ock för dess rådande samhällsfilosofiska åsigter. Vi

hafva redan sett dessa framträda hos adeln och naturligtvis

göra de det ännu mer hos det tredje ståndet, bland hvilket

upplysningsfilosofien, såsom vi veta, hade sina mest hängifna

lärjungar; i dess cahiers förekomma t. ex. fullständiga^ detal-

jerade förslag till rättighetsförklaringar. Dessa i les cahiers

förekommande allmänna uttalanden visa oss, att det franska

folket vid tiden för revolutionens utbrott förnämligast var be-

herskadt af trenne ledande idéer: begäret efter frihet, svär-

den nya författningen skulle bestämmas för blijhande riksdagar, ovilkorligt

höll pä enkammarsystemet. Sä uttalade sig t. ex. det tredje ståndet i Nemours
till förmän för två kammare, utan att dock förorda ett ordentligt öfverhus.

För öfrigt äro meningarna i denna fräga ganska skiftande: somliga önska

treständsindelningens bibehållande vid valen, men enkammarsystemet vid

själfva riksdagen ; nägra önska enkammarsystem med samfalda val och all-

män rösträtt (t. o. m. fÖr kvinnor); några begära särskild representationsrätt

lor bönderna (med åberopande af Sveriges exempel).

' Tanken pä en indragning af kyrkogodsen var dock ej alldeles främ-

mande för adeln (se t. ex. adelns i Alencon besvär).
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meriet för en absolut jämlikhet\ samt den hos nästan alla

npplysniugens skolor utom den montesquieuska — de materia-

listiska lika väl som de idealistiska- — herskaude äsigten, att

den mänskliga sammanlefuaden ej beliöfde innebära någon

strid mellan olika intressen, utan borde utmärkas af livad man
kallade ett allmänt broderskap^. Ett synnerligt karaktäri-

stiskt uttryck åt den sistnämda åsigten gaf t. ex. det tredje

ståndet i Nemours, då det i sitt förslag till rättighetsförkla-

ring, antagligen i afsigt att gifva en definition på friheten*^

förklarade, att »alla människor hafva rätt att fritt göra alt,

som ej skadar andra» samt till yttermera visso tillade, att

dygdens och rättvisans makt äro så stora, att det endast är

under skenfagra förevändningar, som man »kan grunda sin

fördel på andras skada», och att sådant endast kan lyckas »i

oupplysta tidsåldrar». Att till dessa ej räknades naturtill-

ståndet, hvilket ju allmänt af upplysningens män betrak-

tades såsom ett slags idealtillstånd, kan man dock med tämlig

säkerhet antaga, utan meningen var tydligt, att det bestående

samhället var orsaken till all disharmoni, all orättvisa som

då fans i verlden. Om blott lagarna ombildades i enlighet

med naturens och förnuftets fordringar, om människorna,

sedan upplysningen visat livad som var rätt, blott erhölle en

fullständig frihet, då skulle all orättvisa försvinna och ej den

ena längre se sig till godo pä den andras bekostnad. Denna

' »Alla människor voro lika före sin sammanslutning i samhällen» an-

för t. ex. det tredje ståndet i St. Plerre-le-Moutier säsom stöd för sin

fordran på social jämlikhet. Naturligtvis stod detta svärmeri illa tillsam-

mans med adelns yrkanden på privilegiernas bibehållande, men så stor var

abstraktionens makt öfver denna tids människor, att denna motsägelse ofta

ej observerades. Samma adliga cahiers, som strängt höllo pä privilegierna,

åberopa t. ex. med god smak det rousseauska samhällskontraktet.

2 Se ofvan ss. 53, 59 o. 60.

^ -»Frihet^ jämlikhet och broderskap» hafva såsom bekant också upp-

stälts såsom revolutionens ledande idéer.

* Uttryckligt säges ej detta, men att meningen var sådan, synes framgå

däraf, att den definition, som den konstituerande församlingen sedan gaf af

friheten, just hade den ifrågavarande lydelsen: »I^a liberté consiste h pouvoir

faire tout ce qui ne nuit pas h autrui». Längre fram under revolutionen,

sedan man vunnit en större erfarenhet, bestämde man sig såsom vi skola se

för en riniligare form.



17 89 ARS IDÉKK. 135

iro på mäDsklighetens naturliga harmonishhet har kanske

mer än något annat inverkat på revolutionen; det torde därför

ej vara ur vägen att här något närmare undersöka dess gil-

tighet.

Onekligen ligger det något tilltalande och upplyftande

i denna tro, men olyckligtvis motsvaras den blott alt för litet

af hvad erfarenheten har att lära oss. Den mänskliga till-

varon, för så vidt den är en del af sinneverlden, Ican näm-

ligen ej frigöra sig från den obevekliga lag, hvaraf denna

sin helhet beherskas: hampen för tillvaron. Skulle friheten

bestå i rätten att blott göra hvad som ej är skadligt för andra,

skulle den i själfva verket blifva en chimär eller reduceras

till ett minimum. De oskyldigaste handlingar, ja t. o. m. de,

som åt tusenden medfört välsignelser, äro ofta skadliga for

andra. Ju större den duglighet är, med hvilken aftarsmannen

drifver sin verksamhet, ju större blir förlusten för hans kon-

kurrenter ; en plats kan ju vanligen ej besättas utan att andra

få stå tillbaka d. v. s. skadas i sina intressen, och huru mån-

gen stilla lycka har ej grusats genom dessa uppfinningar, som

utgöra mänsklighetens triumfer och fört arbetet in på nya, ej

förut anade vägar. Erfarenheten visar ock, att det ej blott

är på detta, så att säga ofrivilliga sätt, som människorna till-

foga hvarandra skada och lidanden, utan ock att den starkare

vanligen är benägen att direkt förtrycka sina svagare likar;

och en oinshränht frihet måste därför leda ej till frid och

rättvisa utan till strid och förtryck. Långt ifrån att hafva

infört förtrycket i verlden, är det tvärt om samhället som

någon mån satt gränser därför. Själfva de institutioner, mot

hvilka revolutionen i den förtryckta mänsklighetens namn rik-

tade sina häftigaste anfall, feodalismen och enväldet, hafva,

såsom vi sett, en gång haft till uppgift att åtminstone i

någon mån förbättra de svagares lott under tider, då styr-

kans lag just i följd af samhällsbandens upplösning eller svag-

het hade nästan oinskränkt herravälde; ännu i dag visar oss

t. ex. krigsfångens och kvinnans behandling hos de ocivili-

serade folken, att ju mindre utveckladt samhället är, ju vil-

dare och brutalare blir denna tillvarons kamp, som i förening

med anlagens olikhet är den väsentligaste grunden till lef-
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nadsvilhorens oliJchet; fordringarna på absolut frihet och

absolut jämlikhet inneburo därför — fastän man då ej insåg^

det — den fullständigaste motsägelse^ och skulle man med
Rousseau antaga, att en tid funnits, då människorna lefde utan

all slags samhällsordning, så torde urbilden till detta »natur-

tillstånd» ej böra sökas i sägnen om en försvunnen guldålder,

utan i den om Kain och Abel. Hvarthän i tiden och rum-

met man än vänder sig, mötes man sålunda af en strid mel-

lan olika intressen, och om människans hela tillvaro blott folie

inom sinnesverlden, funnes ingen sannare sats än Helvetii på-

stående, att egennyttan är driffjädern till alt, ehuru visser-

ligen följderna häraf skulle blifva helt andra, än han och

hans optimistiska samtid förestälde sig.

Men mot denna sinneverldens lag uppreser sig lyckligtvis

hos mänskligheten en lika outplånlig längtan efter oegen-

nytta, kärlek, rättvisa och frid, och en gång i tidernas lopp

har denna fordran funnit sin rg,tta tolk i honom, hvars hela

lära och lif var uttryck för en oändlig själfförsakelse. I kraft

af denna »IcärleJoens lag» är det, som samhället och framför

alt det kristna samhället förmått och — låtom oss hoppas det

— alt mer skall förmå att utan frihetens uppoffrande inom

rimliga gränser inskränka egoismens naturnödvändighet. Att

alldeles upphäfva den samma skall dock aldrig lyckas. Mably,

liksom senare tiders kommunister och socialister, antog visser-

ligen en sådan möjlighet, men alla dylika system falla på

den enkla omständigheten att de strida mot den i hela sinne-

Yerlden och sålunda äfven' delvis i människolifvet herskande

lagen: kampen för tillvaron^ eller om man så vill den fria

täflingen, hvilken med nödvändighet innebär en viss frihet

för individen att bestämma öfver sitt arbete och dess frukter.

Lemnad alldeles utan kontroll, kan visserligen denna täflings-

kamp leda till de svåraste missförhållanden, men det oaktadt

utgör den dock ett nödvändigt vilkor för människolifvet. Helt

och hållet beröfvadt dess lifvande inflytande, såsom fallet skulle

blifva i den socialistiskt-kommunistiska staten, skulle sam-

hället säkerligen icke ens kunna utveckla de resurser, som

behöfvas för dess medlemmars lifnärande, mycket mindre då

dem, som framåtskridandet kräfver. Lika förderfligt som det
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skulle vara, om samhället afsade sig all rätt att begränsa den

individuella friheten, lika förderfligt synes det därför skola

blifva, om det alldeles undertryckte den samma. Kristen-

domen erkänner också omöjligheten af jordelifvets frigörande

från naturnödvändigheten, i det den uttryckligt förklarat, att

det gudsrike, den uppstält såsom mål, ej är »af denna verl-

den», och att först bortom tidens gränser den fullständiga

harmonien kan realiseras. När man i dess namn har velat

alldeles undandraga sig sinneverldens lagar, har detta ledt

till asketismens själfbedrägeri, och när man, ej nöjande sig

med att låta den vara en andlig kraft, som inifrån får söka

att småningom genomsyra jordelifvet, velat med verldens me-

del realisera dess idéer, har detta blott tillfullo bekräftat dess

stiftares utsago, att hans rike ej var af denna verlden : i stäl-

let för det åsyftade gudsriket uppstod påfvedömet, i hvilket

de kristliga idéerna blott blefvo vackra skyltar, men egoismen

och verldslig maktlystnad de egentligen verksamma krafterna.

Af det nu sagda visar sig dock, att emellan kristendomen

och den franska revolutionens ursprungliga idéer finnes en

väsentlig öfverensstämmelse, i ty att det mänsklighetens all-

männa broderskap, som den senare skref på sitt baner, äfveu

är kristendomens mål. Att revolutionen vid försöken att rea-

lisera detta mål begick beklagliga misstag, bör ej skymma

vår blick härför. Mänskligheten finner aldrig sanningen i

dess fullkomlighet, men endast därigenom att de eviga idéerna,

om också under felaktiga former, framställas för dess blick,

kan utvecklingen gå framåt.

1 fall ej en idéel belysning tid efter annan kastas öfver

samhällsinstitutionerna, hemfalla de, äfven om de ursprung-

ligen haft till uppgift att förmildra tillvarons fruktansvärda

kamp, själfva under dennas lagar d. v. s. träda i egoismens tjänst.

Att hafva pröfvat det gamla samhället med det ideala krafvet

såsom måttstock är den franska revolutionens berömmelse,

och häri ligger äfven den förnämsta förklaringen till dess uni-

versella betydelse. Då det var i allmängiltiga principers

namn, som den handlade, kunde dess storverk blifva verlds-

befriande och dess misstag tjäna såsom varning för alla folk.

Hvilka dessa storverk och dessa misstag voro, tillhör det
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historien om revolutiouens forlopp att närmare utreda, men
af den föregående undersökningen torde framgå, att såväl de

ena som de andra till stor del kunna ledas till baka till dessa

cahiers, hvilka så kraftigt återspegla det franska folkets då-

varandetankelif.

De visa oss, att detta folk mer än något annat var med-

vetet om beliofvet af den hittillsvarande europeiska samhälls-

ordningens ombildande till större ändamålsenlighet, men de

visa ock, att det härvid ej nöjde sig med att inom förnuftiga

gränser söka inskränka den intressenas strid, som utgör den

sinliga tillvarons grundvilkor, utan ville organisera samhället

på den falska förutsättningen, att en sådan strid ej alls exi-

sterade eller åtminstone var en lätt afhjälpt abnormitet. Följ-

<len blef naturligtvis ej, att de brutala krafterna försvunno,

utan att de lösgjordes. I stället för en frihet, som ej skulle

skada någon, fick man frihet för våldet och ondskan att fritt

drifva sitt spel. I stället för den harmoni, som utgjorde på

en gång målet och förutsättningen för det nya samhället, upp-

stod sJcräckväldet. en kamp för tillvaron så vild och så grym,

att historien sällan lirJt att uppvisa något motsvarande.



Noter till första boken.

I) (Hänvisning fr. s. 17.) En verkligt historisk uppfattning

af Vancien réglme kan först sägas liafva kommit till stånd genom

Tocqueville: Uancien régime et la récolutioii, Paris 1856, Pä
den grundval, som lagts i detta arbete, har Taine byggt vidare

genom första afdelningen af Les origines de la France conteni-

jHjraine: L\ineien régitne, Paris 1875, och tack vare detta arbete

har Frankrikes tillstånd före revolutionen erhållit en sådan belys-

ning, att knappast det inre lifvet under någon historisk period torde

ligga klarare för efterverlden än under denna. Möjligen kan dock

anmärkas, att Taine har underskattat konungadömets betydelse för

Frankrikes utveckling samt något öfverskattat värdet af de filan-

tropiska ansatser, som före revolutionen gjorde sig gällande hos den

franska aristokratien. Sorel: L'Europé et la révoliitloff frangaise.

I. Les mceiirs politiques et les traditions, Paris 1885, har i det förra

hänseendet skipat fullständig rättvisa, och har dessutom den stora

förtjänsten att i sin undersökning hafva gått utom Frankrike, hvar-

vid han dock ej torde kunna frikännas från en viss ensidighet i

uppfattningen af de öfriga europeiska staternas tillstånd, hvilket

han framställer såsom lika otillfredsställande som Frankrikes. I

följd häraf har han knappast till fullo förklarat, hvarför revolutio-

nen just utbröt i detta land, ehuru han hvad angår revolutionens

positiva orsaker bättre lyckats häri än någon annan författare.

Chérest: Ja( chute de Vancien régime^ Paris 1884— 6, lemnar en

god utredning af de feodala bördorna. En sådan finnes ock hos

Doniol: La rérolution franeaise et la féodalité. Paris 1874; dock

röjer sig hos denne författare nog mycket den äldre franska sko-

lans ohistoriska uppfattning af feodalismen. Babeau har genom

sina på samvetsgranna forskningar grundade arbeten : Le rillage sous

Vitncien régime, Paris 1870, och La ville soas randen régime

,

Paris 1884, spridt ljus öfver de franska kommunala förhållandena

under denna tid ; han torde dock se dem i något för fördelaktig

dager och särskildt öfverskatta de spillror af kommunal själfstyrelse,

som på 1700talet återstodo i Frankrike. Ett ganska märkeligt

och i många fall upplysande arbete är trots sin stora ensidighet

och starka (reaktionära) partifärg Granier de Cassagnacs: Hi-

sf()ir<' des eatises dr la revolution francaise^ Paris 1850, hvilket
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går ut på att bevisa, att revolutionen ej framkallades af något be-

hof hos folket utan genom otidiga reformförsök och de privilegie-

rades opposition (i det sista ligger en viss sanning). Åtskilliga de-

taljupplysningar finnas hos 11 au do t: La Fraiice arrutf la revolu-

tion, Paris 1847 och flere förtjänstfulla utredningar af förhållandena

under Tancien régime har äfven lemnats af Lom é n ie : Les Mirabeau.

NouveUes éfndes sur la societé francaise au XVIII siecle, Paris 1879.

Med afseende på finansernas ställning under denna tid förtjänar

i synnerhet att rådfrågas: Bailly: Ilistoire financiere dela France^

JtisquW 1786^ Paris 1830. Schäffner har skrifvit Geschichte

der ReelltDfiyfassitng Franl-reichs, Frankfurt am M. 1859, och Sybel
i Geschiehte der lierolutions-ZeU, Diisseldorfi" 1877, samtHäusser
i Geschichte der französischen lievolution hafva lemnat goda öfver-

sigter öfver samhällstillståndet före revolutionen. Af samtida fram-

ställningar har jag i synnerhet rådfrågat: Rénauldons: Traité des

droits selgueurlau.c, 1765 (en hufvudkälla för kännedomen om de

feodala rättigheterna på 1700-talet); Turgots framställningar till

regeringen under hans intendentur (hvari bl. a. utredes de franska

jordbruksförhållandena), hans edikt och hans svar på storsigillbeva-

raren Miromesnils anmärkningar mot lagen om les corvées — alt i

hans samlade skrifter; Ne ek ers Compte rendii^ och De l\(dmini-

stration des finances de France^ 1785, och Arthur Youngs:
Voyages en France jJ^^^dant les années 1787—9, Paris 1794. En
hufvudkälla för kännedomen om Tancien régime utgöra slutligen:

Les cahiers des sénfcliaussées et hailliages i Archives 2^((>'lc^^i<'^dciireSy

se Not XI, och den under revolutionen utgifoa räkenskapsboken

öfver hemliga hofutgifter. Le livré ronge, är synnerligt belysande för

hoflifvet. Att erhålla en noggrann kännedom om det gamla Frank-

rikes sociala förhållanden, är emellertid, enligt hvad äfven franska

författare erkänna, ytterst svårt. Tocqueville söker orsaken härtill

i den radikala omstörtning som revolutionen åstadkom, men Chérest

anser, att orsaken härtill bör sökas i själfva det gamla samhälls-

tillståndet, som till stoj- del hvilade på obestämda och olikartade

sedvänjor, hvarför svårigheterna voro nästan lika stora för samtiden.

Häraf följer ock, att man vid hvarje skildring af det gamla Frank-

rike har att ihogkomma tillvaron af en mängd undantag.

II) (Hänvisning fr. sid. 21.) Frankrike var med afseende pä
saltskatten indeladl i följande områden: 1) les pays de grandes

gabelles; 2) les pays de petites gabelles, som fingo saltet för halfva

priset; 3) les jjags de salines (i Ö. Frankrike), som fingo för bil-

ligt pris taga sitt behof däraf från vissa bergverk ; 4) les j-Ja^/s ré-

dimés, hvilka under Henrik IV i det närmaste friköpt sig frän

denna skatt ; 5) les provinces franches, några förnämligast vid haf-

vet belägna provinser, som aldrig hade varit underkastade salt-

skatten ; samt slutligen G) le pågs de quarf-houillon^ som hade egna
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saltverk och däraf gaf konungen Y^ af afkastningen. Huru be-

tungande saltskatten kunde vara ses däraf, att i en liten landt-

kommun, där de direkta skatterna till staten utgjorde 4400 L.,

betalades för kommunens saltbehof 5012 L. {Arch. pari. VI, 232).

Enligt Raudot a. a. kostade samma mätt salt, som i les pays

de grandes gabelles betalades med 62 L., i les provinces franches

blott 2 å 9 L.

III) (Hänvisning fr. s. 26.) liiket var indeladt i 3 olika

Udlområden: 1) les 2)(^y>^ <^^ «^ grosses ferines med en stor tull och

en gemensam tullgräns; 2) les provinces réputées étrangeres, genom-

korsade af flere tullinier med flere olika tullar; 3) Elsass och

Loihrmqeny hvilka med afseeude pä tullförhållanden betraktades

såsom fullkomligt främmande stater.

IV) (Hänvisning fr. s. 34.) I landilcommunerna bibehöll sig

ända till revolutionen en skugga af själfstyrelse. Den urgamla

rätten för dessas innevånare att på kommunalstämmor (assemhUes

^énérales) besluta om sina angelägenheter blef aldrig afskaffad.

men i samma mån centralisationen utvecklat sig, hade dessa för-

samlingar förlorat sin lifskraft. Turgot säger, att de pä hans tid

voro en blott fiktion; Calonne fälde om dem ett liknande omdöme.
Schmidt: P(irise}-zustä)ide III, s. 335 uppger, att de undersökningar,

han företagit i deras arkiv, visa, att den lifliga verksamhet, de utöfvade

på 1500-talet, sedermera upphörde, hvilket äfven ofördelaktigt in-

verkade på folkbildningen. (De franska bönderna voro vid revolu-

tionens utbrott mindre skrifkunniga än under 16:de och 17:de år-

hundradet.) En af deras förnämsta rättigheter hade varit att utse

kommunens styresmän: 1 sijfidicus eller 2 konsuler^ men sedan in-

tendenturen uppkommit, tillvällade sig intendenterna på de flesta

ställen rätten att tillsätta dessa tjänstemän, hvilka sålunda, äfven

de, blefvo redskap för den alt uppslukande centralisationen. I det

gamla Frankrike hade sålunda förvaltningen antingen förlorat sin

offentliga karaktär och blifvit en privat besittning (såsom i städerna

och inom domstolsväsendet) eller ock förlorat all själfständighet.

V) (Hänvisning fr. s. 35.) Statsrådet bestod af följande af-

delningar: 1) ConseU des affaires éfrangeres; 2) Consell des dé-

péches (för de inre angelägenheterna); 3)' Consed des finances;

4). ConseU de rommerce och 5) ConseU privé, som förnämligast var

en kassationsdomstol ; föredragande voro här medlemmar af pariser-

parlamentet s. k. madres des requétes (revisionssekreterare). Mi-

nistrarne voro: \) le chancelier de France, den främste i rang, som
var oafsättlig och vanligen innehade sigillet (storsigillbevararen)

;

2) le controleur general, han var den egentliga chefen för hela den
inre förvaltningen på grund af sin ställning till intendeuterne ; 3) en

statssekreterare för tdrikes ärendena, 4) en för marinen, 5) en för

krigsväsendet samt 6) en för det Hmgliga huset, hvilken sistnämde
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tillika var poHsuiinister, och i hvilkens hand hvilade makten öfver

de fruktansvärda lettres de cac/ief. Dessutom funnos en mängd
konsultativa statsråd, conseillcrs (Vétnt, fördelade pä de olika kon-

seljerna.

VI) (Hänvisning fr. s. 3ö.) Les jmys (retats voro: Bretaym,

Artols^ Flarido-n, Bour(jogne, Froveace, Lariguedoc, Bmrn med
nägra dithörande områden såsom le jxiifs de Foix etc. samt före

Ludvig XIII Dauphiné och före Ludvig XIV Normandie. Hela

det öfriga Frankrike utgjordes af s. k. paijs d^éUrtton, som saknade

ständer. Hauiant plägar i franska historiska handböcker upp-

tagas bland les pays d'états, och före sin förening med Frankrike

hade det också ständer, men dessa undertrycktes vid föreningen

med Frankrike; 1787— 8 återfick emellertid denna provins sina

ständer med dubbel representation för tredje ståndet. Båda dessa

slag af provinser voro indelade i, tillsammans 32, intendentsområdeu

(généralités).

VII) (Hänvisning fr. s. 36.) Utom i Paris funnos före revo-

lutionen pariament eller likartade domstolar i Toulouse, Grenoble,

Bordeaux^ Dijon^ Benties, Uouen^ Aix, Fan, Metz, Douai, Besan-

con^ Nmicy, Cohnar, Pejyiguaii, Ärras, i det lilla furstendömet

Dombes samt pä Korsika. Bland de andra suveräna ämbetsverken

märkas la cour des rompfes^ afsöndrad ur pariserparlamentet och

ungefär motsvarande vårt kammarkollegium, samt la cour des aideSy

som, uppkommet ur det ständerutskott, som 1355 tillsatts för att

öfvervaka finansförvaltningen, sedan hade öfvergått till en domstol

i skattebevillningsmål. Paris' cour des comptes och cour des aides

stodo högst i rang, men vissa delar af riket hade särskilda dylika

ämbetsverk (liksom parlament).

VIII) (Hänvisning fr. s. 66.) Mably har i synnerhet utveck-

lat sina åsigter om den svenska författningen i arbetet: De Vétiide

de Vhistoire, som var afsedt att begagnas vid Ludvig XV:s dotter-

sons, infantens af Parma undervisning, för hvilken Mablys broder

encyklopedisten abbé de Condillac var lärare. Det blef antagligen

författadt 1767, men publicerades först på 1770-talet, då Condillac

på trycket utgaf de skrifter, som han begagnat under sin ofvan

omtalade lärareverksamhet. Mablys kännedom om vår frihetstids

författning hvilade ej på ytliga notiser utan på ett grundligt stu-

dium af själfva de offentliga urkunderna. Ej nog med att han

noggrant och detaljeradt redogör för dessas innehåll — beträffande

den lagstiftande och verkställande maktens fördelning, riksdagens

sammansättning, befordringslagarna, namnstämpelns användande o. s. v.

— utan han meddelar i öfversättning ordagranna utdrag ur regerings-

formen, riksdagsordningen och ständernas instruktion för prinsarnes

guvernör af d. 26 Febr. 1756, hvilken sistnämda handling genom sitt

framhållande af att »kongl. personer icke äro af finare slag skapade
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än andra människor» och sin föreskrift, att prinsarne borde »under-

stundom i bondekojor se fattig mans lägenhet» — dessa stycken

citeras — särskildt var egnad att slå an pä en »känslofull» jäm-

likhetsifrare såsom Mably. Att konungadömet bibehållits, gillade

han, emedan därigenom ett band lades på aristokratien och ett

värn bereddes mot ärelystna usurpatorer. Några brister fann han

dock i den svenska författningen, såsom att konungen personligen

kunde upphöja i grefligt och friherrligt stånd samt utdela ordnar,

men i synnerhet att riksråden, ehuru tillsatta för lifstid, kunde af

riksdagen »licencieras» : det borde i stället varit i lag stadgadt, att

en del af dem vid hvarje riksdag skulle afgå och ersättas med
andra! Det s. 66 n. 1 anförda yttrandet af Mably med anledning

af 1772 års revolution berättas äfven hafva haft följande lydelse:

»Konungen af Sverige kan förändra sin grundlag; jag skall icke

förändra min bok» (Malouet: Memoires II, s. 351). Mably dog

1785 och upplefde sålunda ej den franska revolutionen. Han har

nyligen gjorts till föremål för en intressant studie af professor

Guerrier i Moskva: Äbhé de Mahly^ Paris 1886,

IX) (Hänvisning fr. s. 71.) Ett hufvudarbete för Ludvig

XVI:s regering är Droz': Histolre du régne de Louis XVI pendant

les annéeSy on Von pouvait prévenir ou diriger la revolution, Paris

1839— 42. Det är skrifvet med stor noggrannhet och opartiskhet

och kan nästan anses såsom en källskrift, då förf. hade en stor

del af sina uppgifter från deltagare i eller samtida med de skil-

drade händelserna. En brist är dock att han ej citerar sina källor.

En nyare ganska förtjänstfull framställning öfver denna tid har lem-

nats af Jobez: La Lrance sous L, XVI, Paris 1877— 8. Om Marie-

Antoinette finnes en hel literatur, som emellertid oftast lider af

ensidig partiuppfattning: Goncourt: Histoire de M. A., 1858.

Viel-Castel: M. A. et la Rév. fr., Paris 1859 o. s. v. Ett sä-

kert omdöme om hennes lif och personlighet har dock först möjlig-

gjorts genom de af Arneth och Geffroy utgifna brefväxlingarna

(se ofvan s. 76 n. 1). Den sistnämdes förträffliga arbete: Gustave

III et la cour de France, innehåller äfven i detta ämne vigtiga

upplysningar samt likaledes om Necker, om hvilken jemväl finnes

en intressant monografi af hans ättling vicomte d'

H

aussonville
i Revue des deux mondes 1880. jLf^en öfver Turgot finnes en

ej obetydlig literatur t. ex. Tissot: Turgot, sa vie et son admi-

nistration, Paris 1862 och Foncin: Essai sur le ministere de

Turgot, Paris 1877. Hans skrifter äro utgifna af hans vän Du-
pont de Nemours. Slutligen märkes den rikhaltiga memoar-
literaturen, af hvilken särskildt må framhållas kammarfrun M:me
Campans: Memoires sur la vie privée de la re/ne M. A., Paris

1824, den i M. A:s dibroder Webers namn utgifna memoarsam-
lingen {Memoires de Weber concernant M. A., Paris 1822) och



144 NOTER TILL FÖRSTA BOKEN.

Méniol )'('!< (le M. Je haroif Bei^eural^ Paris 1805. Besenval var en

frivol liofman, som tillhörde den polignacska kretsen, och hans oför-

synthet gick ända därhän, att han för drottningen vågade röja otill-

börliga önskningar, hvilka emellertid snöpligt afvisades. I sina me-

moarer tog han härför en oädel hämd (pä samma sätt gjorde ock

af samma anledning en annan medlem af den polignacska kretsen,

<ile Lauzun), men de innehålla dock värderika upplysningar, hvarför

man ej minst har att tacka hans naivitet, som har förmått honom
att öppet framlägga sina intriger. Utgifna 1866 äro Augéard:
mémoires secrets. Liksom flere andra af de här anförda arbetena

hafva de äfven betydelse för den tid, som behandlas i de följande

kapitlen.

X) (Hänvisning fr. s. 89) Förloppet af den ryktbara liahhands-

historien var i korthet följande. Juvelerarne Böhmer och Bassange

hade förfärdigat ett dyrbart juvelhalsband, som de 1778 ville förmå

Ludvig XVI att inköpa till present åt sin gemål, men affären kom ej

till stånd, såsom det uppges emedan Marie-Antoinette afböjde gåfvan.

Någon tid därefter uppträdde i Paris en äfventyrerska Jeanne de

St. Remy de Valols^ som uppgaf sig härstamma från Henrik II

och var gift med en grefve(?) de Lamotte, en person af lika tve-

tydigt rykte. Hon hade af Ludvig XV lyckats erhålla en liten

pension, men ej nöjd därmed, sökte hon ehuru förgäfves innästla

sig hos Marie-Antoinette. Hon gaf sig emellertid sken af att hafva

lyckats, och åtskilliga personer läto dupera sig och sökte hennes

protektion för att genomdrifva sina önskningar vid hofvet. Bland

dessa var äfven kardinal de Bohan^ till hvilken hon stod i intimt

förhållande. Denne, en sanskyldig typ för tidens sedeslösa hofkle-

resi, hade varit fransk ambassadör i Wien, men därunder ådragit

sig Maria Theresias onåd, och därför, då Marie-Antoinette blifvit

drottning, genast återkallats. Han sökte nu genom grefvinnan de

Lamotte vinna Marie-Antoinettes ynnest i hopp att på detta sätt

få spela en vigtig politisk roll; ja han har antagligen t. o. m. gent

emot drottningen vågat hysa de brottsligaste förhoppningar, och

drifven af sina passioner satte han blindt förtroende till grefvin-

nans försäkringar och lät af denna frånnarra sig 150,000 L., som
«atte henne i stånd att föra ett l.vsande lefnadssätt. Så stodo sa-

kerna, dä de båda juvelerarne, lockade af ryktet om grefvinnan de

Lamottes hofgunst, vände sig till henne för att med hennes bistånd

förmå drottningen att köpa halsbandet. Hon förklarade sig villig

härtill, och sade nu kardinalen, att drottningen ville / hemlighet

köpa halsbandet, att hon utsett kardinalen att därvid tjänstgöra så-

som mellanhand och att denne härigenom fått ett tillfälle att nå sina

önskningars mål. Kardinalen gick fullständigt i fällan. Grefvinnan

hade vid denna tid ytterligare stärkt hans förtroende genom att

arrangera en hemlig brefväxling mellan honom och Marie-Antoinette
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samt en mörk kväll i Versailles' slottspark förskaffa honom ett hem-

ligt möte med drottningen. Han anade ej, att do bref, hvilka

grefvinnan lemnade honom såsom kommande från drottningen, voro

skrifna af grefvinnans älskare Rétaux de Villette, och att den dam,

hvars hand han kysst vid det pikanta mötet och i hvilken han

trott sig se drottningen, var en demimondedame vid namn Oliva,

hvilken grefvinnan narrat att låna sig till denna komedi. Nog af

han infann sig hos juvelerarne våren 1785, köpte smycket för

1,600,000 L., hvilka skulle betalas pä 4 terminer, och lemnade det

till grefvinnan, som i hans närvaro gaf det åt en drottningens kam-

martjänare. Denne var dock ingen annan än Rétaux de Villette,

och nu i besittning af smycket lät grefvinnan söndertaga det, genom
sin man realisera en del af juvelerna hos juvelerare i London och

blef härigenom i stånd att utveckla en oerhörd lyx. När den

första förfallodagen nalkades, förmådde hon genom ett nytt falskt

bref frän drottningen kardinalen att af juvelerarne utverka en ned-

sättning i priset på 200,000 L., men dä desse med anledning af

denna uppgörelse själfva skrefvo till drottningen, blef alt upptäckt,

och den 15 Aug. fängslades kardinalen i Versailles' slott, just som
han i full ornat beredde sig att börja messan för hofvet, och fördes

till Bastiljen. Saken öfverlemnades åt pariserparlamentet, men detta,

hvilket liksom allmänheten var intagit mot drottningen, frikände

under allmänt jubel kardinalen, och konungen hade ingen annan

utväg att hämnas den skymf, som tillfogats hans gemål, än att

beröfva Rohan hans hofsyssla och genom ett lettre de cachet för-

visa honom från hofvet. Likaledes frikändes m:lle Oliva samt

den mystiske äfventyraren Cagliostro, som var kardinalens förtrogne,

men grefven och grefvinnan de Lamotte dömdes till spöslitning,

brännmärkning och lifstidsfängelse — den förre hade dock redan

satt sig i säkerhet — och Rétaux de A^illette till landsflykt.

Denna sak skadade i högsta grad Marie-Antoinettes rykte.

Både då och senare hafva många velat påstå, att hon ej var all-

deles främmande för halsbandsköpet, om de också ej godtagit de

beskyllningar om ett brottsligt förhållande till kardinalen, som den

snart ur fängelset flydda grefvinnan de Lamotte mot henne fram-

stält i å trycket utgifna memoarer. Detta har föranledt den franske

forskaren C am pardon att i arbetet* Marle-Äntoinette et le proch
du collier, Paris 1863, med ledning af själfva rättegångshandlin-

garna underkasta frågan en grundlig pröfning, och han har därvid

kommit till det resultat, att drottningen måste frikännas frän all

andel i denna smutsiga affär. Herr Hedin har i sitt intressanta

och i allmänhet om stor både sakkännedom och noggrannhet vitt-

nande arbete: Franska revolutionens kvinnor, hvilket jag åtskilliga

gånger haft tillfälle att citera, redogjort för resultaten af Campar-
dons undersökning, men han betviflar, att denne »sagt historiens

S. J. Boe hius, Fransla revolutionen. 10
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' sista ord» och att drottningen så helt och hållet stod utanför affä-

ren. Det enda, som jag emellertid kunnat finna att han anfört till

stöd för detta tvifvel, är, att »i vår tid» en >aktad lärd», Louis

Lacour, i företalet till gr efve de Lamottes af honom 1858 utgifna

memoarer söker göra troligt, att grefvinnan verkligen handlat på
uppdrag af drottningen, som därvid skulle haft till syfte dels att

bakom sin gemåls r^^gg komma åt halsbandet, dels att kompromet-

tera den af henne hatade kardinalen. Antagligen är det äfven

Jiacours åsigt. att kardinalen omöjligen kunnat vara nog enfaldig

att låta lura sig af grefvinnan Lamotte, som föranledt Hedin att

om Campardons uppfattning fråga: »förefaller den sannolik»? Nu
är emellertid att märka, att Lacours publikation ingalunda, såsom

man möjligen af H. Hedins framställning kunde frestas att tro,

innebär ett försök till vederläggning af Campardon, ty den utgafs

5 år tidigare än dennes arbete och det är Campardon som kriti-

serat Lacour — ehuru ej så grundligt, som han skulle kunnat med
tillhjälp af de handlingar han själf meddelat. Af en undersök-

ning af Lacours verk framgår vidare, att dennes uppfattning icke

grundar sig på några upplysningar om halsbandshistorien i grefve

de Lamottes memoarer, hvilka ej innehålla något om denna sak,

och icke häller på någon egen undersökning af de handlingar, som
Campardon ansett vittnesgilla, utan att det enda, som han till stöd

för sin åsigt kunnat åberopa, är den förklaring af saken, som gref-

vinnan de Lamotte framstält i sina efter flykten ur fängelset ut-

gifna memoarer. På grund häraf blir det sålunda om hennes, men
ej om Lacours auktoritet, som frågan i själfva verket rör sig, och

detta har föranledt mig att underkasta äfven hennes memoarer

en närmare granskning. Det inses lätt, att den lamotte—lacour

—hedinska hypotesen om Marie-Antoinettes delaktighet i affären

står och faller med möjligheten att förklara, huru, om drottningen

inlåtit sig därpå för att själf få halsbandet, hon dä kunnat finna

sig i att hennes ombud för egen räkning försålde åtminstone en

del af detsamma, och detta sistnämda faktum har grefvinnan, ehuru

hon under rättegången ej ville erkänna det, utan då beskylde kar-

dinalen för att hafva stulit smycket, dock sedan i sina memoarer

själf nödgats vidgå. För att komma ifrån svårigheten lemnar hon

härvid följande — af Lacour accepterade — förklaring: för att

göra halsbandet oigenkänligt för konungen tog drottningen sönder

det samt skänkte grefvinnan en del af de löstagna juvelerna och

det var dessa, som grefven försålde i London. Olyckligtvis för

grefvinnan uppger hon emellertid, att detta söndertagande och denna

affärsresa egde rum efter den ofvan omtalade af juvelerarne be-

viljade rabatteringen af 200,000 L., men nu framgår det af själfva

rättegångshandlingarna — af Campardon meddelade såsom bilagor—
]) att rabatteringen beviljades i Juni eller Juli 1785 och 2) att
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grefvens resa till London försiggick / Äxjril s. å., hvilket sist-

nämda grefvinnan dessutom varit nog oförsigtig att i memoarerna
själf erkänna. Således har hon vid denna förklaring invecklat sig

i ohjälplig motsägelse, och denna förklaring är dock den enda skymt
af hevis, som skulle kunna anföras mot den campardonska undersök-

ningens resultat. Hvad angår frågan om sannolikheten faller denna
inom gissningarnas område, och för öfrigt torde man med skäl kunna
fråga: hvilketdera är mest osannolikt, att en af passionen för-

blindad man låtit dupera sig af en slug kvinna, eller att drott-

ningen skulle inlåtit sig på en så tvetydig affär som det hemliga

halsbandsköpet för att fä i stympadt skick en sak, som hennes gemål

frivilligt velat gifva henne hel. För öfrigt synes med afseende

på grefvinnan de Lamottes memoarer åtskilliga förfalskningar egt

rum. De utgåfvos vid tiden för revolutionens utbrott, men upp-

lagan skall hafva inköpts af Ludvig XVI och på hans befallning

bränts. Emellertid finnas ännu exemplar af hennes memoarer sig-

nerade London 1788 och 1789, men om dessa tillhört denna upp-

laga, känner jag ej ; att de äro sällsynta framgår däraf, att det

parisiska nationalbibliotekets exemplar endast fä begagnas vid re-

servbordet — dock finnes ett exemplar äfven på Upsala universitets

bibliotek. Ar I af republiken utgafs i Paris en ny upplaga, som
säges vara aftryckt efter ett exemplar, som räddats undan den

ofvannämda förbränningen, men denna är till innehållet mycket
afvikande från londonupplagan och upptager ej såsom denna nå-

gon brefväxling mellan drottningen och kardinalen; 1846 utgafs i

Paris ännu en tredje upplaga med nytt innehåll och brefväxlingen,

och utgifvaren berättade i företalet, att han 1845 erhållit manuskrip-

tet därtill af en förnäm herre mot vilkor att han skulle låta läsa

messor för drottningen, kardinalen och grefvinnan de Lamotte. Här
föreligger emellertid en tydlig mystifikation och förfalskning. Den för-

näme herrn skulle vara grefve de Lamotte, men han var död före

1845; i londouupplagan är det första brefvet af d. 21 Mars 1785
upptaget såsom bil. 2, under det att bil. 1 utgöres af en annan
handling; utgifvaren af 1846 års upplaga har emellertid antag-

ligen ansett, att bil. 1 äfven borde vara ett bref och därför under

denna rubrik jämväl infört ett sådant af d. 19 Mars utan att

observera, att brefvet af d. 21 Mars uttryckligt af londonupplagan

angifves innehålla den första skrifvelse, som växlades mellan kar-

dinalen och drottningen. Antagligt synes vara, att londonupp-

lagan utgör grefvinnans oförfalskade memoarer, och det är ocksä ur

den som jag hemtat den i det föregående anförda förklaringen

om halsbandsaffären. Att jämväl de här förekommande brefven

äro uoderstuckna, framgAr naturligtvis af det redan sagda, men ett

ytterligare bevis härför har grefvinnan de Lamotte i öfvermättet

af sin skandalhunger haft oförsigtigheten att själf lemna efterverl-

k
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den. Till förklaring af några i ett af dem förekommande uttryck

berättar hon nämligen, att kardinalen själf förtrott henne, det Marie-

Antoinette redan före sin ankonast till Frankrike under kardinalens

ambassadskap i Wien varit hans älskarinna, men nu är det af hi-

storien kändt, att besagda ambassadskap först tocj sin början i

Januari 1772, således två år efter Marie-Antoincttcs ankomst till

Frankrike! Efter dylika prof på grefvinnans sannfärdighet torde

svårligen hennes auktoritet vare sig medelbart eller omedelbart vidare

kunna tillerk^innas någon betydelse med afscende å uppfattningen

af halsbandsaffären. Hvad Marie-Antoinette angår är den skagga,

som denna kastat öfver hennes lif tillräckligt mörk, äfven fastän

hennes oskuld i halsbandsköpet erkännes : kardinalens frikännande

genom parlamentets dom utgjorde så att säga ett officielt intyg om,

att hon gjort sig skyldig till sädana obetänksamheter, att det var

förlåtligt, om man såsom kardinalen tilltrodde henne att hafva

hemliga penningtransaktioner samt inlåta sig pä hemlig brefväxling

och hemliga möten.

XI) (Hänvisning fr. s. 1)5.) Öfver det skede, som behandlas

i detta kap., har ett nytt ljus fallit genom C berests förträffliga

arbete D. 1—11 (se not I). Vigtigt med afseende på den nya

förvaltningsorganisationen är L a v e r g n e : Les assemhlées provinciales

sons Louis XVI, Paris 1863. Upplysande för denna tid äro ock det

parisiska nationalbibliotekets samlingar af ofientligt tryck, inledningen

till le Moniteur samt 1789 års riksdagsbesvär (les cahiers). Dessa

utarbetades af adeln och presterskapet direkt pä valsammankom-

sterna i domsagorna ståndsvis; af gammalt hade det tredje ståndet

först i kommunerna plägat uppsätta sina besvär; med ledning af

dessa uppsattes därpå på valsammankomsterna domsagornas besvär,

hvilka sedan pä riksdagen samarbetades till guvernementsbesvär och

slutligen till en för det tredje ståndet i hela riket gemensam be-

svärsskrift. 1789 egde blott den första sammandragningen rum,

och för alla stånden finnas sålunda från detta tillfälle blott lokala

besvär, hvarvid dock är att märka, att de tre stånden då på några

ställen förenade sig om gemensamma. Alla dessa olika slag af

cahiers sammanförde den bekante jansenistiske riksdagsmannen Camus
såsom arkivarie till en nästan fullständig samling, som förvaras i

les archives nationales. Dess oerhörda omfång (176 vol.) gjorde

det emellertid länge för forskningen svårt att på ett tillfredsställande

sätt tillgodogöra sig detta vigtiga material, och endast en del blef

genast tryckt. Nu äro dock nästan alla domsagornas cahiers (några

hafva dock ej återfunnits) samt äfven många kommuners publicerade

i Les archives parlementaires Ser. I D. I—A^I, Paris 1868—70

och deras användande har ytterligare underlättats genom ett — dock

ingalunda uttömmande — sakregister (D. All, Paris 1875). Flere

både äldre och nyare författare (Dupont de Nemours, Buchcz
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och Roux, Tocqueville, H. Martin m. fl.) hafva gifvit ana-

lyser af les cahiers, men sä vidt jag vet har endast Chassin:
La génie de la revolution, Paris 1864—5 och Le.^ cahiers des

ctirés^ Paris 1882, gjort dem till föremål för specialarbeten, hvilka

emellertid i reda och historisk uppfattning lemna åtskilligt öfrigt

att önska.

XII) (Hänvisning fr. s. 105.) Calonne hotades efter sitt fall

af parlamentet med ett åtal för sin förvaltning och flj-dde då till

England. Här säges han hafva haft sin hand med i utarbetandet af

grefvinnan de Lamottes memoarer, och drottningens kammarfru m:me
Campan berättar, att hon i manuskriptet till dessa sett rättelser med
Calonnes stil. Denne har också olfentligt i de engelska tidningarna

erkänt, att han gjort rättelser, men endast af de smutsigaste ställena

och detta blott för att skona drottningens känslor, när hon skulle

taga del af manuskriptet, om hvars inköp och undertryckande han
låg i underhandling med familjen Lamotte. Mot detta påstående

utgaf grefvinnan Lamotte en vederläggningsskrift {Detection or a
scourge for Calonne^ London 1789), hvari hon påstår att Calonnes

ändringar varit af vida mera omfattande beskaffenhet, samt att

han genom att skaffa sig en afskrift af memoarerna velat bereda

sig ett vapen mot drottningen för att därigenom åter tilltvinga sig

sin plats eller ock, om detta misslyckades, hämnas. Naturligtvis

kan man ej lita på grefvinnan de Lamottes vittnesbörd, men vare sig

Calonne var oskyldig eller ej, är det antagligt, att den afgjorda

ovilja och misstro, som Marie-Antoinette efter denna tid ständigt

hyste mot honom, i någon mån hade sin grund i att hon ansåg

honom skyldig.

XIII) (Hänvisning fr. s. 113.) Meningen var uti provinsial-

församlingarna skulle väljas af och bland distriktsförsamlingarna

och dessa äter af valmöten, bestående af socknarnas seignörer, kj-rko-

herdar och märer samt representanter för socknarnas kommunalråd.
Dessa åter skulle bestå af en vald mär eller syudicus, såsom verk-

ställande myndighet, seignören, kyrkoherden och 3—9 medlemmar,
hvilka liksom mären skulle väljas på allmän stämma. Till en början

utsagos emellertid provinsialförsamlingarnas första hälfter af regerin-

gen, hvarefter de kompletterade sig. Provinsialförsaralingen utsåg

sedan sina underlydande distriktförsamlingars första hälfter, hvilka

sedan i sin ordning kompletterade sig själfva. Tocqueville har an-

tagit, att provinsialförsamlingeu äfven erhöll den administrativa

makten, och att sålunda intendenternas myndighet nu blef i hufvud-

sak tillintetgjord. Chérest har emellertid visat, att den nya orga-

nisationen fortfarande lemnade den egentliga administrationen ät

intendenten, men att detta föranledde häftiga protester från adeln

och presterskapet. Kommunalstyrelsens organisation synes varit det

mest lyckade i denna reform, hvilket bl. a. framgår däraf, att det
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tredje ståndets cahiers 1789 hade nästan ingenting att anmärka
däremot. Om den gamla förvaltningen i kommunerna se s. 26
not 1, samt här ofvan not IV.

XIV) (Hänvisning fr. s. 128.) Uppgiften, att adeln ville afstå

från sin skattefrihet tål några inskränkningar. Sålunda togo flere

cahiers fasta pä Neckers yttrande om den jordbrukande och fattiga

adeln och begärde undantag till förmån för denna klass, och åt-

skilliga tyckas med sitt anbud blott hafva afsett den dåvarande

krisen; adeln i Älencon och Cliålons s. Manie erbjöd sig t. ex. att

i samma proportion som de öfriga stånden deltaga i betäckandet af

statsbristen, men gjorde ej något allmänt anbud om en likformig

beskattning; ja pä det senare stället förklarade t. o. m. ståndet,

att en sådan stred mot privilegierna och att dessa voro att anse

som ett okränkbart legat frän förfäderna. Adeln i Ponthieu ingick

pä den likformiga beskattningen, men sökte därvid åtminstone rädda

sin fåfänga genom förbehållet, att adelns skatt skulle kallas sub-

vention noble.

XA'') (Hänvisning fr. s. 128.) För att med större säkerhet

kunna bedöma adelns ställning till frågan om ständsfördelarne och

omröstningssättet har jag räknat de olika utlåtanden, som härom
förekomma i dess cahiers och därvid kommit till följande resultat:

Om man bortser från frågan om skattefriheten, yrka 69 cahiers ut-

tryckligt på privilegieinias och de feodala bördornas bibehållande;

17 uttala sig för inskränkningar i de förra och mer eller mindre

fullständig aflösniiig af de senare; de öfriga (omkr. 50) hafva intet

bestämdt uttalande i någondera riktningen, men de fleste af dessa

fordra respekterande af all egendom och såsom sådan plägade de

feodala rättigheterna anses. Endast 22 cahiers uttala sig till för-

mån för gemensam omröstning ; 93 uttala sig däremot, åtminstone

när ståndsfrågor skulle afgöras (några ville i andra fall medgifva

dess användande), och de öfriga hafva intet yrkande i saken. Några
cahiers uttala sitt missnöje med tredje ståndets fördubbling; andra

ville, att proportionen mellan stånden skulle bli: (presterna) 1,

(adeln) 2, (tredje ståndet) 3.

XVI) (Hänvisning fr. s. 132.) Presterna hyste i allmänhet

benägenhet för ett blandadt omröstningssätt, men då detta skulle

hafva bibehållit ståndsomröstniugen för privilegiifrågor, var härmed
föga vunnet för den sociala frågans lösning. Att ståndet skattat

åt ståndsegennyttan, framgår bl. a. däraf, att det ganska allmänt

uppstälde såsom vilkor för en likformig beskattning, att staten skulle

öfvertaga dess skulder d. v. s. återgälda de skattebidrag det hit-

tills lemnat! (Se ofvan s. 18.)
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FÖRSTA KAPITLET.

Det gamla samhällets fall.

Begynnande anarki. Eiksdagens sammansättning. Det stora antalet

jurister inom det tredje ståndet och följderna häraf. Mirabean. Regerin-

gens brist på förutseende. Eiksdagens öppnande. Striden om fullmakts-

granskningen. Tredje ståndet förklarar sig för nationalförsamling (17 Juni).

Neckers plan. Eden i Bollhuset den 20 Juni. Den kungliga seansen den

23 Juni. Ståndens förening den 27 Juni. Hofvets statskupp. Uppror i

Paris 12—14 Juli. Konungen i Paris. Allmän anarki. Besluten den 4

An"usti '.

•Katteu mellan den 14 och 15 Juli 1789 lät hertigen

af Larochefoucauld-Liancourt väcka Ludvig XVI för att med-

dela honom Bastiljens eröfring. 'Det är då en revolt', sade

konungen. 'Sire', svarade hertigen, 'det är en revolution'.

Händelsen var ännu mera allvarsam . . . Det var icke en

revolution, utan en upplösning af samhället»-.

Denna upplösning hade i själfva verket tagit sin början

redan före den tidpunkt, som man vanligen anger såsom re-

volutionens begynnelse. Vi hafva sett de första yttringarna

däraf i den aristokratiska insurrektionen, och det exempel, som

de förnäma klasserna därmed gifvit, följdes snart af de lägsta.

I 10 år hade Frankrike före revolutionen lidit af miss-

växter, och 1788 tillkom äfven en fruktansvärdt sträng vinter.

Hvilken nöd detta skulle åstadkomma inom ett land, där under

vanliga år sädesproduktionen var otillräcklig, och en stor del

af befolkningen lefde i den yttersta fattigdom, är lätt att för-

' Literaturhänvisning-ar meddelas i Not I till denna bok.

- Taine a. a. La Revolution I, s. 1.
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stå. Under sädana förhållanden Tar det, som valrörelsens

vågor gingo öfver landet, som läror om en oinskränkt frihet

och jämlikhet predikades för en i den djupaste okunnighet

försänkt menighet, förut förbittrad genom århundradens för-

tryck och nu af hungersnöden bragt till förtviflan. Och sam-

tidigt härmed undergräfdes det gamla förvaltningssystemets

anseende genom striden med ett nj^tt, som ej häller lyckades

förvärfva någon rätt auktoritet, då det ej tillfredsstälde de

förväntningar, som det uppväckt ^ Följden af alt detta blef,

att redan före riksdagens öppnande den gamla samhällsordnin-

gen började sammanstörta. »Under de 4 månader, som före-

giugo Bastiljens stormning kan man räkna mer än 300 upp-

lopp i Frankrike.» Stråtröfvare och skälmar uppträdde med
den oerhördaste fräckhet, och i byarna kring Paris samlade

vsig skaror af vagabonder, hvilkas antal man får beräkna i

tusental och som ej begärde något bättre än att få förstärka

de pöbelhopar, som i den stora staden väntade på första till-

fälle att skrida till mord och plundring. Inför denna rörelse

blefvo myndigheterna dag för dag alt mera maktlösa. Natur-

tillståndet stod i själfv^a verket för dörren, men i stället för

den drömda idyllen framträdde det redan såsom ett allas krig

emot alla. Den uppgift, som alt från början uppstälde sig för

riksdagen, var sålunda ej blott en reformation utan en reJcon-

MruMion af samhället.

Den församling, på hvilken så stora kraf stäldes, utgjor-

des af vid pass 1200 personer, af hvilka hälften represente-

rade de 2 högre stånden och hälften det öfriga folket eller

det s. k. tredje ståndet. Undersöker man, huru valen inom

de särskilda stånden utfallit, erhåller man ytterligare bevis

på den upplösning, som vid denna tid inträdt i Frankrikes

sociala förhållanden. Mellan själfva den katolska hierarkiens

annars så fast sammanfogade grader hade bandet brustit eller

åtminstone försvagats. Kyrhoherdarne hade nämligen ej i

främsta rummet anförtrott sin sak åt sina förmän utan åt

medlemmar af sin egen klass. Endast omkring en tredjedel

af det första ståndets riksdagsmän tillhörde de högre graderna

(ärkebiskopar, biskopar, abbéer och domherrar), och under

' 8e ofvan ss. 113 o. 149, Not XIII.

i
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riksdagen skulle det sedermera visa sig, att dessa på sina lägre

ståndsbröder ej förmådde utöfva något ledande inflytande ^

På samma sätt röjde adelns val en stark misstro både mot

ståndets tiögre medlemmar och mot byråkratien'-. Flertalet

af de valda utgjordes af landtjunkare. som nu trodde tiden

vara inne att göra slut både på hofadelns företräden och de

kungliga ämbetsmännens förhatliga välde, men som själfva

saknade all erfarenhet af statslifvet och i allmänhet delade

de ståndsfördomar, som vi sett framträda i adelns cahiers.

På det tredje ståndets val skulle man väntat att de adliga

familjer, som sedan århundraden haft sina gods inom valkret-

sarne, skulle utöfvat ett ej ringa inflytande, men intet spår

häraf kan upptäckas, och vare sig detta berott af vanmakt

eller af ett högmod, som ansåg de ofrälses val ej värda en

adelsmans uppmärksamhet, så vittnade det i båda fallen lika

mycket om ståndets oförmåga att utöfva en politisk ledare-

roll. I stället föll ledningen af dessa val helt och hållet i hän-

derna på bildade personer tillhörande det tredje ståndet. De
uppsatte kommunernas cahiers, de utsagos till elektorer och

ur deras krets utgingo de valda representanterna. Afven det

tredje ståndets val visade misstro mot den egentliga byråkra-

tien. Endast 10 af dess representanter hade utöfvat några

mera maktpåliggande förvaltningsuppdrag, och af dessa voro

endast 2 intendenter. Oaktadt detta är fullkomligt förklar-

ligt vid en tidpunkt, då nationen just sökte afskaka de järn-

band, hvari en öfvermäktig centralisation hittills hållit den

insnörd, så var det säkerligen en olycka. Hvilka fel än vid-

lådde det gamla Frankrikes förvaltning, så var det dock för-

nämligast inom dess personal och särskildt bland intenden-

terna, som då personer med praktisk erfarenhet af statslifvet

stodo att finna, och Turgot visar, hvad denna klass i sådant

hänseende kunde prestera.

Så mycket större framgång hade däremot juristerna (eller

legisterna såsom de i Frankrike kallades), isynnerhet obetyd-

' >De voro generaler utan soldatei"», säger Taine.

- Bland andra af den sist nämda klassen, som velat bli valda, var

Calonne. lian mottogs emellertid sa illa, att lian hastigt återvände till

Knijland.
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ligare advoJcater, och denna klass blef också den talrikaste

bland det tredje ståndets ombud '. På grund så väl häraf

som af sin vana vid offentligt uppträdande kommo de att

spela en ledande roll inom riksdagen och detta blef af en vä-

sentlig betydelse för revolutionens hela karaktär. Någon prak-

tisk erfarenhet af hvad som hörde till en stats styrande

egde dessa advokater lika litet som landtjunkarne och kyrko-

herdarne, hvilka bildade pluraliteten i de båda andra stån-

den. Deras politiska bildning hade sin grund dels i de teo-

rier, hvilka Rousseau och Mably lyckats göra till dagens lö-

sen, dels i dem, som sedan århundraden herskat bland de

franska legisterna, konuugarnes förnämsta medhjälpare vid

enväldets uppbyggande. Mellan dessa båda idékretsar fans,

oaktadt deras skenbara oförenlighet, en väsentlig öfverens-

stämmelse, nämligen, att båda gåfvo statsmaläen^ enligt den

förra utöfvad af eller i namn af folkets majoritet, enligt den

senare af konungen, en oinskränkt makt öfver individen.

Den gammalfranska legistiska, från den romerska rätten ut-

gångna statsteorien uppoffrade helt och hållet friheten; den

rosseauiskt-mablyska höjde den samma till skyarna, men för-

stod därmed blott det som utgör den ena sidan af dess vä-

sende: den folkliga själfstyrelsen; det andra, lika vigtiga mo-
mentet i en verklig frihet, som består i garantier för indi-

videns rätt och fria utvecMing^ gaf denna teori, i följd af sin

optimistiska uppfattning af verlden, lika litet någon plats

som den förra. Det 18:de århundradets legister samman-

smälte nu de båda teorierna, i det de på den nya suveränen:

folket, helt enkelt öfverflyttade alla den förres prerogativ,

och det var de, hvilka såsom revolutionens egentliga ledare på
detta sätt kommo att gifva den praktiska utvecklingen åt de

frön till statsdespotism, som innebodde i den rousseauska sam-

hällsläran -.

' Om i-esiiltaten af valen inom alla stånden samt de valdes samhälls-

stiillning, se närmare Not II.

2 Att det 18:de ärlunidradets fransmän, som saknade all egen erfaren-

liet af ett fritt samhällsskick, fattade friheten pä ofvan skildrade ensidiga

sätt, är emellertid ej sä underligt, dä andra folk, med bättre förntsiittningar,

gjort sig i detta hänseende skyldiga till sannna fel. Dä hertig Karl och

de svenska ständerna mot Sigisnnmd sä kraftigt häfdade sjiilfstyrelsens grund-
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Emellertid ville legisterna i 1789 års riksdag i allmän-

het ännu gälla såsom rojalister; visserligen voro de uppfvlda

af ett abstrakt tyrannhat samt hyste mycken misstro mot alt

hvad till hofvet hörde, men dessa känslor sträckte sig ej till

konungen personligen, som genom riksdagskallelsen i viss mån
återvunnit sin popularitet. Det tredje ståndets cahiers, hvilka

vanligtvis just tillkommit under deras ledning, öfverflöda på

uttryck af tillgifvenhet och tacksamhet mot Ludvig; han kal-

las »fäderneslandets fader», »frihetens återställare), och det

begäre-^, att monument skall uppresas till hans ära, af några

på den plats, som dittills intagits af Bastiljen, af andra i

Frankrikes alla kommuner. Icke ens mot konungadömet så-

som institution voro de fientliga. Mably, den ene af deras läro-

fäder hade ju ej häller varit det, och i detta nya samhälle,

där förnuftet, sedan man återvändt till naturen, oinskränkt

skulle herska, där kunde konungen gerna få kvarstå såsom

en god fader, så god visserligen att han i alt rättade sig ef-

ter sina barns vilja, men så skulle också dessa blott vilja det

rätta. Ett dylikt konungadöme var ju äfven det en vacker

idyll, och idyller voro nu en gång i tidens smak — åtmin-

stone tillsvidare.

sats, inbegrepo de däri en oinskränkt makt för majoriteten; det är bekant,

luiru under vår frihetstid det herskande partiet i »de jnaktegande ständer-

nas» d. v. s. folksuveränitetens namn oupphörligt kränkte den personliga

säkerlieten och friheten, och på sannna sätt erbjuder den första engelska re-

volutionen exempel pä en i folksuveränitetens namn utöfvad statsdespotism.

Det är först efter en bitter erfarenhet, som det svenska och engelska folket

lärt sig första, att frihet visserligen bestar i själfstyrelse, men i en själfsty-

relse som underkastar sig kontroller för att ej, i följd af den inom det

mänskliga samhällslifvet oundvikliga striden mellan olika intressen, själf ur-

arta till despotism, och denna erfarenhet har äfven den engelska stammen
i Amerika tillgodogjort sig. Genom Förenta staternas författning äro vissa

områden utstakade, inom hvilka statsmakten, ehuru här utöfvad i folkvil-

jans nanni, ej har nägon makt öfver individen (det religiösa etc. etc.) och

hvilkas okränkbarhet af domstolarna skyddas mot själfva kongTessen. Jämf.

Laboulayes mästerliga utredning af skilnaden mellan den franska revolu-

tionens och det anglo-amerikanska folkets uppfattning af friheten. (Inledn.

till Förenta staternas historia). Fransmännens obekantskap med frihetens

verkligji väsende undgick ej den skarpsynte .\rthur Young. 1787 skref han,

att lian träffat sä fä fransmän som hade nägra riktiga idéer därom, att han

<*j visste hvad slags frihet skulle bli en följd af en riksdag.
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Vid dessa antydningar om de utsedda ombudens sam-

hällsförhållanden "vilja VI för tillfället stanna, uppskjutande

de särskilda personernas karaktäriserande till skildringen af

de händelser, i hvilka de på ett verksammare sätt ingrepo.

Dock må härifrån en undantag göras för Gabriel Honoré
de Miraheau. Hans betydelse för revolutionen var sådan,

att man svårligen kan begynna studiet af dess historia utan

en närmare kännedom af hans personlighet och de egendom-

liga omständigheter, under hvilka den samma utvecklades.

Afven i det hänseendet torde en teckning af hans lif här

kunna försvara sin plats, att den lemnar en målande bild

från det tidehvarf, hvars allmänna karaktär vi i det föregå-

ende sökt ano^ifva och hvars undergånof skall utgöra föremålet

för den följande framställningen.

Enligt en familjetradition härstammade slägten Riquetti

de Miraheau från en förnäm landsflyktig ghibellinfamilj, som

under medeltiden från Florens inflyttat till Provence, men
huru tilltalande det än skulle vara att få leda den store folk-

tribunens anor upp till någon af dessa kraftiga och eldiga

partikämpar, hvilka gjort Italiens och särskildt Florens' me-

deltids historia så spännande, så fordrar sanningen det erkän-

nandet, att de stöd, som kunna anföras för denna tradition,

äro ytterst svaga K Den förste af slägten, hvilken man med
visshet känner, var Jean Requet (Riqueti), konsul i Mar-

seille. Rik, antagligen genom handel, inköpte han länsgodset

Miraheau i Provence, efter hvilket familjen erhöll sitt namn,

och lyckades på grund af en rättslig undersökning (1571)

blifva erkänd såsom adelsman. Hans sonson upphöjdes till

markis, och från denne härstammade Miraheau i tredje led.

Den mirabeauska slägten var rik på dessa eldiga, kraftiga

personligheter, som det södra Frankrike så ofta framalstrar,

och i olikhet med den franska aristokratiens flertal, lät den

ej locka sig att utbyta sin trygga och gagnande provinsiella

niagnatställning mot hofgunstens bedrägliga sken.

Efter att hafva varit en af Vendömes tappraste krigare,

egnade sig Mirabeaus farfar, Jean Antoine, helt och hållet åt

vården af sitt gods, förde öfver sina underhafvaude ett strängt

' Jämf. Not III, där nägra upplysningar om Mirabeau-literaturen meddelas.
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militäriskt regemente, men skyddade dem också med kraftig

hand för de kungliga ämbetsmännens förtryck. Dennes älste

son, Mirabeaus far, Victor Mirabeau, var äfven en ifrig jord-

brukare och bl ef genom sina nationalekonomiska skrifter i

fysiokrotisk anda — han är efter det förnämsta af sina ar-

beten vanligen känd under namnet y>Människornas vän»

(Vami des hommes) — en af sin tids r3^ktbaraste personlig-

heter ^ Hans stora anseende skulle emellertid fördunklas ge-

nom beklagliga familjeförhållanden, som äfven öfver sonens

lif kastade de mörkaste skuggor. Det äktenskap, hvari denne

(den 9 mars 1749) föddes, synes på fadrens sida varit ett re-

sonemangsparti, ej egentligen till hans egen fördel, ty arfvet

med hustrun skulle först i en aflägsen framtid utfalla, utan

till familjens, hvars intressen för den ifrige aristokraten stän-

digt trädde i förgrunden. Äktenskapet blef emellertid olyckligt,

ej minst i följd af hustruns otyglade lastbarhet, hvilken slutli-

gen nödgade henne att underkasta sig en faktisk skilsmessa

och förvisning från mannens hem (1763). Vid samma tid ingick

denne en af dessa oregelbundna förbindelser, som under det 18:de

århundradet voro så vanliga och så tolererade. En madame de

Pailly, som var gift med en schweitzisk officer, men ofta vista-

des i Frankrike, blef hans »väninna» för lifstiden och slog sig

för alt längre och längre tider ned i hans hus, ehuru skenet

räddades genom att hon ej där uppträdde såsom värdinna.

Sådana voro de familjeförhållanden, som bilda bakgrunden

till Mirabeaus lif. Den uppfostran, som kom honom till del,

var ej lyckligare. Vaustäld genom kopporna och med ett

lynne, hvars underliga blandning af våldsamhet och vekhet

fadren ej alls förstod, blef han tidigt föremål för dennes mot-

vilja och behandlades af honom med en hårdhet, som var en-

kom egnad att bringa hans på en gång rika och farliga na-

tur på afvägar. Så sattes han (1764) i skola hos en för sin

barbariska stränghet känd lärare och inskrefs därvid såsom

Pierre Buffiére, emedan fadren fruktade, att det mirabeauska

' Äfven i Sverige voro hans arbeten högt värderade, och efter Vasa-

ordens instiftande 1772 gjorde Gustaf III honom tiU kommendör däraf.

Detta ordenstecken, som närmast var instiftadt till jordbrukets uppmuntran,,

var det enda han ville bära.
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ntiDinets anseende skulle lida af den behandling, som i denna

skräckaustalt väntade sonen, och väl äfven af de snedsprång

han af denne befarade. Emellertid gjorde Pierre Buffiére de

mest lysande framsteg och vann till och med sin stränge lä-

rares bevågenhet. 1767 fick han blifva officer vid ett rege-

mente, hvars chef var ryktbar för sin brutala och tyranniska

disciplin. Med ifver egnade sig Mirabeau nu åt militäriska stu-

dier, men då han äfven begick åtskilliga dårskaper, utverkade

fadren, att den 19-årij]fe vnglingen, som inomen Wstridioj hand-

ling kunde läggas till last, genom ett lettre de cachet inspär-

rades på ön Rhé (1768). Detta var Mirabeaus första bekant-

skap med despotismen, och det skulle ej bli hans sista. Det

följande året frigafs han emellertid och fick deltaga i de upp-

roriska korsikanernes kufvande. Fadren hade ohyggligt nog

hoppats, att denna expedition skulle befria honom från en

besvärlig son, men i stället tvangs han att erkänna, att något

godt ändock fans hos Pierre Buffiére, hvilken därunder visade

att han i handlingskraft och tapperhet ej vanslägtats från

farfadern. Nu följde, under bemedling af Mirabeaus farbror,

den varmhjärtade och besinningsfuUe malteserriddaren Jean

Antoine Mirabeau, en slags försoning mellan far och son, och

namnet Pierre Buffiére fick till och med utbytas mot det

verkliga. Från sin önskan att fortsätta det med så mycken

framgång började militärlifvet måste han emellertid afstå för

att blifva landtbrukare och om möjligt — fysiokrat. Äfven

på denna nya bana röjde sig hans lysande egenskaper, och

under oroligheter, som utbröto bland fadrens underhafvaude,

fick han tillfälle att visa prof på en ovanlig förmåga att be-

herska massorna. Det giftermål, som han 1772 ingick med
en af Provences rikaste arftagerskor, störtade honom emellertid

i nya olyckor. Hans maka blef honom otrogen, och snart rå-

kade han i ekonomiskt obestånd, då hustruns arf ännu ej ut-

fallit oca det underhåll, som fadren gifvit honom vid gifter-

målet, ehuru ganska hederligt i förhållande till dennes för-

mögenhetsvilkor, ej motsvarade hans slösande vanor. Olyck-

ligtvis inträddde vid samma tid i föräldrarnes förhållande en

ny förveckling, i det modren lemnade sin förvisningsort (De-

cember 1773), och biträdd af sin yngre dotter, ra:me de Cabris,
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började mot sin man eu rad af processer, hvarigenom denne

såg sin »väuinna» hotad med offentlig skandal och sig själf

med fullständig ruin. I sitt ekonomiska betryck motstod Mi-

rabeau icke frestelsen att söka slå mynt af denna olyckliga

familjehistoria och närmade sig iiu modren, med hvilken han

förut varit oense. Fadren, som misstänkte detta och fruk-

tade att äfven få sonen till motståndare, skaffade sig då en

kunsflijiC order, som internerade denne i den lilla staden Ma-

nosque. En öfverträdelse däraf, föranledd af en bizarr önskan

att visa sm ädelmodig mot hustruns förförare, medförde efter

några månader Mirabeaus förflyttning till slottet If (1774),

och då han här trädde i förbindelse med madame de Cabris,

följde ett nytt lettre de cachet \ som bestämde fästningen

Joux till hans fängelse (Maj 1775). Ofvergifven af sin hustru,

hvars felsteg han förlåtit, men som han förgäfves uppmanat

att komma och dela hans öde, förlorade han nu helt och hål-

let besinningen. Han inlät sig i en kärlekshandel med en

fru Sofie de Monnier, gift med en i deu närbelägna staden

Pontarlier bosatt parlamentspresident, flydde från fästningen

och snart, understöd af fru de Cabris och hennes älskare, frän

Frankrike samt begaf sig, åtföljd af sin älskarinna, till Holland

(1776 September). Detta stämplades såsom enlevering, hvilket

brott både lagen och den allmänna meningen i Frankrike,

så fördragsamma mot äktenskaplig otrohet, blott den ej ledde

till ofientlig skandal, betraktade med mycken stränghet, och så-

lunda dömdes Mirabeau af domstolen i Pantarlier att in effigie

halshuggas samt Sofie att för lifstiden inspärras (1777).

I Holland uppehöll sig Mirabeau med skriftställeri. Re-

dan i Manosque hade han börjat egna sig åt denna verksam-

het, som skulle lägga grunden till hans framtida storhet, i

det han där skref sitt »försök om despotismen»,^ det första

af de fruktansvärda anfall, han riktade mot enväldet. Nu ut-

gaf han åtskilliga ströskrifter samt öfversättningar, men ka-

stade sig också hänsynslöst in i striden mellan föräldrarne, i

' Äfven mot hustrun och madame de Cabris begagnade sig Mirabeaus

far af lettres de cachet. In allés skall han hafva förbrukat omkring 60 sä-

<iana.

2 Essai sur le despotisme. London 1776.

(S. /. B o 1 1 ht un. Franska revolutionen, 2:a vppl. 11
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det hau i samråd med modren lät utgå nidskrifter, i hvilkå

lädrens namn ofientligt släpades i smutsen. Detta förmådde

markisen, som till en början ämnat låta honom vara i fred,

att i förening med fru de Monuiers slägtingar utverka flyktin-

garnes fängslande (14 Maj 1777), och den 7 Juni 1777 in-

spärrades Mirabeau i en af Vincennes ohyggliga fängelsehålor.

Tre och ett hälft år tillbragte han här under fruktansvärda

lidanden. En mindre kraftig natur skulle genom ett sådant

öde blifvit bruten; för Mirabeau blef åter denna pröfvotid en

skola, som bragte hans personlighet till mognad. Här i en-

samheten gick han till rätta — delvis med sig själf, men
ännu fullständigare med detta förvända samhälle, för hvilket

han ej alldeles utan skäl kunde anse sig såsom ett offer. Ge-

nom polistjänstemännens välvilja erhöll han skrifmaterial och

böcker, och sålunda tillkommo dessa ryktbara »bref från Vin-

cennes», af hvilka de flesta voro stälda till Sofie, och i hvilka,

då de aldrig voro afsedda för offentligheten, hela hans per-

sonlighet, söndersliten som den var af lidelser, men på samma
gåug full af stora och ädla ansatser, oförbehållsamt träder

läsaren till mötes ^ Men här fullbordade han äfven den skarp-

sinniga och glödande försvarsskrift för den personliga frihe-

ten, som bär titeln »Försölc om lettres de cachet och stats-

fängelser»'^, och sålunda smiddes i detta fängelse, som syntes

höra till den gamla regimens starkaste bålverk, ett af de

fruktansvärdaste vapen, som någonsin blifvit höjdt mot den

samma.

Omsider lyckades man utverka hans frigifning, och den

13 December 1780 lemuade han sitt fängelse. Den utveck-

ling, som detta åstadkommit i hans personlighet, var sådan,

att t. o. m. fadren ej kunde undgå att gifva den sitt erkän-

nande, och mellan dem intiädde nu ett slags förlikning. Mira-

' Brefven, som befordrades af polistjänstemännen, men sedan förvara-

des bland polisens papper, påträftädes där under revolutionen af kommunens

beryktade prokurator Manuel, som 1792 lät trycka dem till sin vinst under ti-

teln »Lettres originelles de Mirabeau (crites du donjon de Vincennes pen-

dunt les annces 1777— tiO contenant tons les ddails de sa vie priDcc,

ses malheurs et ses amours acec Sophic de Monnier.
2 Tryckt i Hamburg 1782. Af penningenöd skref han i Singelset äf-

ven obscena böcker.
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beau sökte därefter medla mellan föräldrarna, men härigenom

ådrog han sig blott modrens ovilja. Då stälde han sig på

lädrens sida och författade nu mot henne en stridsskrift, som

dock trycktes i advokatens namn. Emellertid förlorade markisen

processen (Maj 1781). Markisinnans yrkande på äktenskaps-

skilnad bifölls af parlamentet, och hon erhöll fri dispositions-

rätt öfver sitt arf, som sålunda prisgafs åt förstöring. Men
äfven för egen del uppträdde Mirabeau inför domstolarna;

1782 genomdref han af rättegången i Pontarlier en revision,

som ledde till att domen öfver honom själf upphäfdes och

Sofie de Monnier fick en lifstidspension mot vilkor, att hon

till sin mans död stannade i det kloster, i hvilket hon blifvit

insatt ^ Med lagens hjälp sökte han därefter förmå sin

hustru att återknyta den äktenskapliga förbindelsen. Denna

process väckte ett oerhördt uppseende och — skandal. Mira-

beau förde själf sin talan. Han dolde ej därvid sina egna fel,

men han blottade hänsynslöst murkenheten inom den krets

han genom börden tillhörde. Det blef ett slag i ansigtet på

hela den förnäma verlden, nästan sådant som Beaumarchais

vid denna tid tillfogade den samma genom Figaros bröllop.

Processen förlorade han emellertid, i det äktenskapet förkla-

rades upplöst (Juli 1783), och det sätt, hvarpå han därunder

uppträd t, öppnade ett oöfverstigligt svalg mellan honom

och hans eget stånd, men å andra sidan hade han för första

gången fått tillfälle att inför en större krets pröfva makten

af sitt ord. Med hänförelse hade skaror af Provences ofrälse

befolkning lyssnat till hans glödande och revolutionära väl-

talighet.

Äktenskapsprocesseus utgång skilde å nyo Mirabeau från

fadren, som af en försoning mellan makarna hoppats famil-

jens fortplantande. För att eihalla bjälp i sitt penning-

betryck sökte dä Mirabeau ställa sig in hos modren, och under

de följande åren före revolutionen förde han en tämligen äf-

ventyrlig tillvaro såsom politisk pamflettskiifvare, ofta utom

' Förhållandet mellan henne och Mirabeau bröts efter dennes frigif-

ning till en del genom hennes skuld. Blifven änka, ämnade hon ingå ett

nytt giftermål, men då hennes älskare dog, dödade hon sig genom kol-os.

(September 1789.)
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Frankrikes gränser. Hans fruktansvärda penna förskaffade

honom emellertid ett visst anseende äfven hos regeringen,

ehuru denna mer än en gång ingrep mot hans skrifter, och

då Calonne förehade sina reformplaner, tog han Mirabeau i

sin tjänst. Enligt dennes egen uppgift var det han, som i

syfte att bana väg för en riksdag därvid iugaf ministern tan-

ken på en notabelförsamling.

Året förut hade han t. o. m. blifvit använd i ett hemligt

diplomatiskt uppdrag. Den franska regeringen ansåg sig be-

höfva kännedom om förhållandena i Preussen med anledning

af Fredrik II:s snart väntade död, och på Calonnes förord '

sändes Mirabeau såsom kunskapare till Berlin, där han fick

företräde hos den åldrige konungen. Ett i sanning egendom-

ligt möte! »den sjunkande tidens hjälte och den nyas titan»,

den upplysta despotismens störste representant och den stun-

dande revolutionens störste statsman förtroligt samtalande med
hvarandra! Fredrik syntes intresserad af Mirabeaus person,

och denne kände för den store konungen den lifligaste beun-

dran utan att dock däraf låta sig bedåras.

I det stora arbete om den »preussiska monarkien» -, hvari

han offentliggjorde sina erfarenheter från denna resa, för öf-

rigt ett tämligen oordnadt verk, hvaraf han själf endast för-

fattat en del — erkänner han till fullo Fredriks förtjänster,

men leranar af felen i hans politiska system en skildring,

hvilken 20 år därefter skulle erhålla en lika oväntad som ly-

sande bekräftelse.

Härmed hafva vi följt Mirabeau till revolutionens begyn-

nelse. Han var då till sitt rykte hvad man plägar kalla: en

tvetydig person, och onekligen var detta omdöme i många

stycken blott alt för väl förtjänt. Han hade gjort sig skyldig ej

blott till svåra ungdomsförvillelser utan äfven till brott; ända

till sin död förblef han ujutningslysten och utsväfvande; det

sätt, hvarpå han inblandat sig i de sorgliga stridigheter, som

upprörde hans familj, röjde opålitlighet, falskhet och egen-

nytta, och då hans penna allmänt stämplades såsom fal, var

' Den, 8om fäst Calonnes uppmärksamhet pä Mirabeau, var äter den

sedermera sä ryktbare TallejTand, dä abbé de Périgord.

"^ Dela monarchie prussicnne sons Frcdcric le grand , London 178i>.
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detta så till vida berättigadt, att hon verkligen stod att köpa,

ehuru, torde man kunna påstå, i politiska frågor endast, när

den sak, för hvilken han skulle verka, öfverensstämde med
hans eojna åsigter ^

A andra sidan var han högsint och försonlig mot fiender,

ömsint och vänfast och framför alt lågande af kärlek till

fosterland och frihet. Om hans snille och den gigantiska kraf-

ten i hans personlighet alltid måste uppväcka beundran, hade

han sålunda äfven egenskaper, som förmå ingifva sympati.

Den egentliga grunden till hans historiska betydelse har

man emellertid att söka i hans förhållande till frågan om
den politiska friheten. Man skulle kunnat vänta, att ett lif

sådant som hans skulle utbildat en af dessa fridlösa andar,

som i blind t raseri öfver verkliga eller inbillade oförrätter

blott förstöra sig själfva och sprida förstörelse. Men detta blef

ingalunda förhållandet.

Det är tvärtom antagligt, att han just hade sina olyckor

att tacka för sin storhet. Genom den grymhet, hvarmed sam-

hället och hans eget stånd behandlade honom, under det att

otaliga andra, lika skyldiga, fingo gå fria, hindrades han att

förslösa sina rika krafter på den förnäma verldens flärd, och

på samma gång öppnades därigenom hans ögon för det be-

stående samhällslifvets verkliga brister; men inga personliga

orättvisor förmådde helt och hållet förblinda det underbart

klara omdöme, hvarmed han i politiska frågor var utrustad.

Sålunda lät han ej häller locka sig af de skenfagra från verk-

ligheten lösryckta abstraktioner, hvilka samtiden vanligen an-

såg såsom den politiska vishetens fullbordan; Tancien régime

har ej haft en obevekligare fiende än honom; men han visste

— kanske af en egen bitter erfarenhet — att människorna

ej voro sådana blodlösa dygdemekanismer, som de dåtida filo-

' Sålunda afböjde han under Briennes strid med parlamenten regerin-

gens uppmaning att skiifva mot dessa. Han ogillade dei*as anspråk, men
ansåg, att först, sedan riksdagen återupplifvats, tiden för deras bekämpande
var inne. Hurudant hans rykte var, ses emellertid af den svenska ambas-

sadören i Frankrike Stael v. Holsteins (Neckers mag) rapport till sin rege-

ring af den 22 Okt, 1789, hvari säges, att Mirabeau växelvis säljer sig ät

hela verlden och icke ens känner korruptionens trohet.
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soferna antogo; att tillvaron ej var en menlös idyll, utan en

fruktansvärd tummelplats för pockande beliof och förstörande

lidelser, ocli därför, ehuru han i princip gillade den rousseauska

läran, att suveräniteten tillhör folket, ansåg han, att hvarje

oinskränkt makt — menighetens lika väl som konungens —
kunde leda till despotism, och despotismen var det som hans

lif framför alt lärt honom hata. Hans åtrå var, att Frankrike

skulle befrias från det förtryck, som envälde och aristokrati

hittills i förening utöfvat, men ej för att i stället hemfalla

under ett demokratiskt tyranni, utan för att einå en lagbun-

den frihet, och en sådan ansåg han bäst kanna realiseras ge-

nom att en stark folkrepresentation och en inskränkt, men
själfständig konungamakt ömsesidigt kontrollerade hvarandra.

I denna mening var Mirabeau ständigt rojalist, och när han,

vare sig före eller under revolutionen, stälde sig till monar-

kiens förfogande, innebar detta därför ej någon otrohet mot

hans grundsatser.

Emellertid hade äfven deuna ande sina förmörkelser.

Den måttlöshet och öfverdrift, som röjde sig i hans enskilda

lif*, framträdde äfven i viss mån i hans offentliga. När han

uppträdde såsom politisk talare och lidelsen fick makt med
honom, fördes han stundom dit han ej ämnade sig; han kan

ej frikännas för benägenhet för bålstora fraser, och i hans

politiska program kunna nog vid sidan af de verkligt stora

statsmannatankarne uppvisas omogna eller flacka partier, som

förråda, att äfven han var i viss mån barn af sin tid. Att så

var förhållandet skönjes t. o. m. i själfva den realism, som

utgjorde hans styrka. I sitt förakt för de falskt idealistiska

irrsken, som lekte på ytan af århundradets materialistiska

verldsåskådning, hemföll han i stället ofta helt och hållet åt

denna, i det den mänskliga naturens lägre sidor, som det är

hans förtjänst att ej hafva förbisett, tedde sig för honom så-

som hela verkligheten. Särskildt röjer sig detta i hans oför-

måga att förstå religionens ej blott betydelse, utan också

inflytande på människornas sinnen, och denna brist på idealitet

' Hans vän grefve de La Marek har anmärkt, ntt denna öfverdrift

t. o. m. röjde sig i hans klädedrägt och sätt att Ansa sig artig.
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förklarar också den okänslighet för moralens fordringar, som

ofta framträder jämväl i hans politiska uppfattning.

Hvilka förtjänsterna och felen i Mirabeaus statsmanna-

tankar än må hafva varit, så uppställer sig emellertid den

frågan: var han i stånd att utöfva inflytande på sin sam-

tid? I viss mån blir svaret jakande. Vi veta, huru tiden träng-

tade efter en ändamålsenligare organisation af samhället, och

när Mirabean riktade sina förkrossande slag mot det gamlas

brister, kunde han vara säker om medkänsla af millioner.

Men å andra sidan fans en djup klyfta mellan dessa svär-

mare, som drömde om en frihet i molnen, och honom, som

ville grunda ett fritt samhälle i verklighetens verld. Hvad
efterverldeu anmärker såsom svagheter i hans politiska upp-

trädande var kanske det, som mest tilltalade hans samtid, och

huru stort det inflytande än var som han tidtals utöfvade på

denna, så torde dock hans största betydelse ligga i den im-

puls och den ledning han gifvit åt följande generationer vid

deras försök att lösa den lagbundua frihetens invecklade pro-

blem, detta må nu ske enligt mer eller mindre monarkiska

eller mer eller mindre republikanska formler ^

I alla händelser var det emellertid revolutionen, som be-

redde honom tillfälle att blifva hvad han blef. Huru kraf-

tiga hans ord än voro i tryck, fingo de dock först sin rätta

kraft, när deras verkan understöddes af makten af hans per-

sonliojhet: när han lät sin vältalighets åskor dundra från

talarestolen, var han — åtminstone för ögonblicket — vanli-

gen situationens herre. Hans utomordentliga dialektiska för-

måga, utvecklad genom familjetvisterna och hans rättegångar,

gjorde honom särskildt egnad för parlamentariska strider, och

en rent af häpnadsväckande receptivitet, som han behöll ända

till slutet af sitt lif, hade satt honom i stånd att förvärfva ett

vetande, hvars grundlighet kanske ej alltid var tillräcklig för

ett lugnt skriftställen, men hvars mångsidighet blef af oer-

' Edmond de Pressensé yttrar om Mirabeau: »Om de stora san-

ningar, som han har anat och proklamerat, ej kunde rädda Frankrike, blefvo

de för efterverlden inristade i hans ojämförliga tal; den dag, då vi förmå

begripa och tillämpa dem, skola den första revolutionens felsteg vara repa-

rerade.i^
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hörd verkan under en parlamentarisk debatt ^ Endast i det

parlamentariska lifvet kunde hans krafter därför till fullo göra

sig gällande. Detta insåg han äfven själf, och ej minst för

sin egen del hälsade han med hänförelse riksständernas sam-

mankallande och därmed den tid, »då», såsom han yttrade,

»talangen ock kan blifva en makt».

Naturligtvis var det för honom en lifsfråga att erhålla

en plats i riksdagen. Ett ögonblick finner man att han hop-

pats nå detta mål genom sina gamla relationer till ministrarne.

I December 1788 skref han till Montmoriu och anhöll om
regeringens understöd till sin kandidatur samt framhöll i sam-

manhang därmed nödvändigheten af, att regeringen på för-

hand uppgjorde en reformplan, om hvilken ständerna kunde

förena sig -, men ministären insåg ej vigten af dylika åtgär-

der, och dessutom, liksom för att intet skulle fattas i Mirabeaus

vanrykte, invecklades han just vid denna tid i en ytterst kom-

prometterande affär, hvilken för tillfället omöjliggjorde all för-

bindelse mellan honom och Montmorin-^. Han ville nu söka

blifva vald af adeln i Provence, ingick en slags försoning med
fadren, som han förnämligast blidkade genom det erkännande

han i »den preussiska monarkien» gifvit åt de fysiokratiska

' Afven för Mirabeau skulle det dock varit (juiöjligt att utan

sätta sig in i den oerhörda mängd af politiska frågor, i hvilkas behandling

han under revolutionen tog en verksam del. Han omgaf sig därför med
en mängd medhjälpare, hvilka skaffade honom material och uppsatte för-

slagskoncept, men han gaf själf ät de senare den slutliga utarbetningen, och

det var hans oratoriska förmåga som gjorde materialet lefvande. De flesta

af dessa medarbetare voro landsflyktingar frän Geneve, som nyss förut äfven

haft en revolution, och deras politiska erfarenhet frän sitt fria fädernesland

gjorde honom stor nytta. Bland dem märkas den protestantiske presten

Dumont, hvilken efterlemnat ett för Mirabeaus historia vigtigt arbete: Sou-

oenlrs sur M., författadt 1799 men tryckt först 1832, Du Rovcray, som

han använde för att utforska den allmänna opinionen, Ret/bas och den i

Frankrike födde genevaren Claviere, livilken särskildt var hans medhjälpare

i finansfrågor.

2 Bacourt a. a., J. s. 339.

"* Med ledning af rykten, som lian uppsnappat under sin beskickning

i Berlin, hade Mirabeau författat en skandalskrift, som Montmorin lät

inköpa, pä det att ej dess utgifvande skulle åstadkomma förveckling-ar

med preussiska regeringen. Mirabeau hade emellertid behållit en afskrifi
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teorierna, och infann sig på Provences landtdag. Då han här

uppträdde till förmån för det tredje ståndets anspråk på större

inflytande vid landtdagen och till försvar för det kungliga

valregleraentet, hvarmed adeln äfven här var missnöjd, vak-

nade emellertid hans ståndsbröders hat, och han blef utstött

ur församlingen. Då bröt han formligt med dem och vädjade

till den proven^alska demokratien. Folkupplopp, hvilka tidens

oro och den hotande hungersnöden nu framkallade äfven i

detta landskap, gåfvo honom ett lysande tillfälle att utveckla

sin förmåga såsom folkledare. Hans vältalighet stillade oro-

ligheterna, inför hvilka myndigheterna stodo maktlösa, samt

uppdref nästan till yrsel folkets hänförelse för hans person,

och tredje ståndet både i Aix och Marseille utsåg honom till

sin representant i riksdagen; han mottog den förra valkret-

sens förtroende \ och härmed var omsider den bana för honom

öppnad, på hvilken han från en föraktad äfventyrare skulle

höja sig till en af verldshistoriens ryktbaraste personligheter.

De sista dagarne af April började de deputerade samlas

i Versailles. Vi hatVa sett, med hvilka instruktioner de voro

försedda, af hvilka förhoppningar de voro uppfylda. Inom

regerino;en herskade däremot fortfarande blott oklarhet och

förvirring. Hvad konungen angår hade han blott velat stän-

dernas sammankallande såsom ett medel att komma ifrån den

eviga penningnöden. Vid åsynen af de dimensioner, rörelsen

nu börjat antaga, blef han orolig, och hela hans gamla mot-

vilja mot reformer, som kunde inkräkta på hans prerogativ,

vaknade å nyo. Olyckligtvis gjorde drottningen alt för att

styrka honom i denna uppfattning. Hennes förbittring öfver

de privilegierade klassernas opposition mot Brienne, som för-

mått henne att ej motsätta sig det tredje ståndets fördubb-

(läraf, och denna föll i händerna på en lians mätress, som lät sin man, eu

boktryckare, utgifva den pä trycket under titeln: Histoire secrete de la

cour de Berlin. Mirabeau påstod sig oskyldig, men skall dock liafva mot-

tagit lorfattarearvode. Bacourt har sökt bevisa, att ej nugot köp egt rum,

men att sä skett, bestyrkes af Malouets memoarer. Denna affär skilde Mi-

rabeau ej blott från Montmorin utan ock från TaUeyrand, med hvilken han

först försonades på sin dödsbädd.

' En sägen, att Mirabeau skulle vid valet uppsatt en klädesbutik i

Marseille, är ej grundad.
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ling, hade förbytts till en ännu häftigare ovilja mot detta

ständ, dä hon lärt känna dess djärfva anspråk, och i medve-

tandet om sin impopularitet torde hon äfven för egen del

känt allvarsamma farhågor; i denna sinnesstämning öfverlera-

nade hon sig åter åt den polignacska ligans ledning, och denna

i förening med grefven af Artois, hvilken redan i ungdomen
var intagen af det reaktionära donquixoteri, som 41 är där-

efter skulle kosta honom och hans ätt Frankrikes krona,

tänkte blott på medel att förlama eller skaffa ur vägen dessa

besvärliga riksständer, som hotade att för alltid göra slut på
det gamla hofväsendets lifsvilkor. Med undantag af Necker

och den med honom förbundne Montmorin hyste samtliga

ministrarne liknande åsigter, och livad Neckers reformplaner

angår, hade icke ens de lärdomar, som det tredje ståndets

cahiers bort innebära, förmått gifva dem en större fasthet och

klarhet. Han trodde ännu på möjligheten af 3-ståndsindel-

ningens upprätthållande, han förstod ej, att regeringen på ett

otvetydigt sätt måste visa, att hon ej ämnade göra gemensam
sak med de privilegierade stånden, att hon endast genom att

möta riksdagen med ett detalj eradt reformförslag, som upptog

alla de i dessa cahiers påyrkade praktiska reformerna, kunde

bryta udden af den fara, hvarom de buro vittne, och han an-

såg ej nödigt, att regeringen vidtog några åtgärder för att

förskaffa sig inflytande vare sig genom att söka inverka på
valen eller genom att bland de valda söka bilda ett fast rege-

ringsparti. Hvad som gör hans kortsynthet ännu mera our-

säktlig var, att han med afseende på alla dessa punkter fick

mottaga kraftiga varningar och råd. Att de, som vi sett

Mirabeau framställa till Montmorin, lemnades utan uppmärk-

samhet var mindre underligt på grund af Mirabeaus dåliga

rykte och personliga förhållanden till de båda ministrarne,

men desse fingo äfven mottaga liknande föreställningar af en

person i helt annan ställning, den aktade och med dem nära

förbundne marinintendenten i Toulon, Malouet. Denne före-

slog de två ministrarne ej blott att söka styra valen, utan

ock att så tidigt låta regeringen framlägga sin reformplan,

att den kunde tjäna såsom regel för uppgörandet af valkret-

sarnes cahiers, och då detta ej skedde, besvor han dem att
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låta regeriDgen taga initiativet med afseende på de önsk-

ningar som allmänt uttalats i det tredje ståndets cahiers sär-

skildt med afeende på den gemensamma omröstningen, och han

varnade i de kraftigaste ordalag för faran af att lemna riks-

dagen utan all lednint^j. På Montmorin förfelade hans ord

visserligen ej all verkan, men detta blef betydelselöst, då Nec-

ker ej stod att öfvertyga, och regeringen förblef en overksam

åskådare af, huru denna störtflod af liberala sträfvanden, hvilken

under valrörelsen slagit sina vågor öfver landet, nu genom

riksdagens öppnande samlade sig till en enda mäktig brusande

ström. Under det att flertalet af dess medlemmar hoppades

att i sinom tid alldeles kunna hämma densamma, trodde

Necker, att hans popularitet skulle vara ett tillräckligt kor-

rektiv mot alla faror, men ingen vidtog sådana åtgärder, som

verkligen voro egnade att komma dess flöden att sprida väl-

stånd och lycka i stället för en allmän förödelse.

Men om man sålunda försummat alla förberedelser, som

vStatsklokheten kräfde, hade man i stället — betecknande nog—
egnat mycken uppmärksamhet åt — etiketten. Vid sin an-

komst till Versailles iingo riksdagsmännen mottaga ett regle-

mente, som med småaktig noggrannhet bestämde deras drägt

och detta på ett sätt, som syntes särskildt åsyfta att ytterli-

gare fastslå den af opinionen utdömda ståndsindelningen. De

för presterskapet föreskrifna ämbetsdrägterna visade på ett i

ögonen fallande sätt skilnaden mellan prelaterne och kyrko-

herdarne, men ännu mera anmärkningsvärd var den olikhet,

som stadgats mellan adelns och det tredje ståndets kostym.

Under det att de adliga deputerade skulle vara klädda i en-

lighet med modet under Henrik IV:s tid med kappuppslag

och västar af guldbrokad, hvita strumpor och hvita hattply-

mer, föreskrefs för det tredje ståndet en helt och hållet svart

drägt af det slag, som domarekåren brukade vid uppvakt-

ningar på hofvet, utan plymer eller andra prydnader.

Den 4 IVIaj invigdes riksdagens arbeten med en religiös

ceremoni. Från kyrkan Notre Dame fördes hostian till kyr-

kan St. Louis i en högtidlig procession, hvari deltogo hofvet

och de deputerade, alla med ljus i händerna. Först af stån-

den kom det tredje, så adeln och så presterskapet, hvars bi-
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skopliga medlemmar skildes från sina lägre ståndsbröder ge-

nom en musikkår. Omedelbart efter de förra fördes sakra-

mentet af ärkebiskopen i Paris under en tronhimmel, hvars

band uppburos af konungens bröder och två hertigar. Sist

kommo konungen och drottningen med sin svit, i hvilken

man saknade hertigen af Orleans. Invald i adelskammaren

passade denne på tillfället att lägga i dagen sin liberalism

genom att föredraga sin plats såsom deputerad framför sin

plats såsom prins.

En otalig meuniskomassa hade infunnit sig för att åse

högtidligheterna, och det är lätt att föreställa sig, hvilket in-

tryck de skulle göra, då man känner den nervösa känslosam-

het, hvartill det franska lynnets lättrörlighet under det 18:de

århundradet var uppdrifven, samt de öfverspända förhoppningar,

med hvilka riksdagen motsetts. Om också religionen under

vanliga förhållanden ej utöfvade synnerligt inflytande på

många af de närvarande, skulle de ej varit barn af sitt land

och sin tid, om de ej tilltalats af denna lysande ceremoni.

Det förnuftsrike, hvarom man drömde, tyckte man sig där-

under se utvecklas i imponerande högtidlighet. En närva-

rande adelsman * har berättat, huru han gret af hänryck-

ning och tyckte sig skåda profetiornas fullbordan. Själfva

gudstjänsten efter processionen blef ett uttryck för den rö-

relse, som bemäktigat sig sinnena. Den predikan, som hölls

af biskopen i Nancy, de Lafare, var ett politiskt tal, hvari

predikanten, under tacksägelser till konungen för att han sam-

mankallat riksdagen, drog i härnad mot det rådande beskatt-

ningssystemet samt skildrade allmogens elände. Trots rum-

mets och tillfällets helgd hälsade åhörarne hans ord med lif-

liga applåder.

Den följande dagen (den 5 Maj) öppnades riksdagen i

en stor, i en af slottets flyglar belägen sal (la salle des me-

nus). Presterna placerades till höger om tronen, adeln till

venster och tredje ståndet bakom dem.

I det tal, hvarmed konungen öppnade sammankomsten,

förklarade han, att hans hjärta länge åstundat denna dag, och

Markis de Ferriéres.
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att han ej tvekat att återställa ett bruk, hvaraf han hoppades

att riket skulle bemta ny styrka och en ny källa till lycka

uppstå för folket. Han varnade för oron och nyhetsbegäret,

som kunde bringa alt i förvirring, erkände, att finansernas

tillstånd ej var tillfredsställande, men uttalade sin förhopp-

ning att ständerna skulle råda bot därför. Laraoignons efter-

trädare Barentin, som derpå uppträdde, förklarade, att gemen-

sam omröstning ej skulle kunna genomföras utan ständernas

fria beslut och konungens samtycke, men meddelade ej hvad

regeringen önskade i denna fråga. Såsom föremål för ständer-

nas öfverläggningar angaf han förnämligast genomförandet af

en rättvisare beskattning, pressfrihet, den allmänna säkerhetens

betryggande utan uppoffring af familj elifvets helgd (d. v. s.

afskaffandet af lettres de cachet i familjeangelägenheter) civil-

och krimiuallagaruas förbättring. Följde så Necker, hvars an-

förande i synnerhet motsågs med spänning. Men ehuru han

talade i tre hela timmar, framkom ej häller han med några

bestämda förslag. Att förbättringar på många områden be-

höfdes, erkände och påpekade han, men att uttänka medlen

därtill, det öfverlemuade han åt ständerna. De hade ett vid-

sträckt område för sin verksamhet, de borde uttänka de me-

del, som kunde åstadkomma landets lycka, de borde till rege-

ringen framställa sina förslag; med afseende på dennas verk-

samhet hade han endast att förmäla, att hon också skulle med-

dela ständerna de idéer, som hon framdeles kunde komma att

anse förtjänta af deras uppmärksamhet. Under det han sålunda

faktiskt lät konungamakten så godt som abdikera, undvek han

däremot frågan om dess lagliga begränsning. De reformer, han

angaf såsom önskliga, föllo inom den allmänna lagstiftningen,

men han hade intet ord angående den konstitution, som Frank-

rike genom les cahiers med sådan enstämmighet begärt. Samma
benägenhet att offra verkligheten för skenet, som röjer sig

häri, möter man också i hans redogörelse för finansernas ställ-

ning. För att kunna göra troligt, att konungen af fri vilja

och ej af tvång sammankallat ständerna, hade han panna att

påstå, det statsbristen endast var 56 millioner. Hvad slutli-

gen frågan om ståndsindelningens upphäfvande angick, för-

manade han det tredje ståndet att ej nu yrka därpå. Det
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borde umia de båda högre stånden äran att själfva få afsäga

sig sina privilegier, d. v. s. skattefriheten, ty om några andra

talades ej häller nii. Sedan kunde hansUe en öfverenskom-

melse härom träffas.

Redan den följande dagen visade det sig, att det tredje

ståndet ej ämnade lyssna till detta menlösa råd, utan var fast

beslutet att genomdrifva den gemensamma omröstningen, och

genom sin brist på förutseende underlättade regeringen själf

detta sträfvande. Till samlingsplats hade nämligen ståndet

fått sig anvisadt la salle des menus, hvilken på grund af sin

användning vid riksdagens öppnande betraktades såsom stän-

dernas gemensamma samlingsplats, och i den proklamation^

hvarigenom stånden den 6 Maj sammankallades till fullmakts-

granskning, talades blott om deras lokal (ej lokaler). Det

tredje ståndets medlemmar begagnade sig häraf för att fordra,

att de öfriga skulle förena sig med dem i den gemensamma
saleu till gemensam fallmaktsgranskning, och då dessa ej kommo,

uppsköto de att själfva företaga någon sådan för att ej kon-

stituera sig såsom ett särskildt stånd och därigenom liksom

fastslå ståndsindelningen. Adeln och presterua, samlade i sina

särskilda lokaler, beslöto däremot att ståndsvis genast före-

taga ffransknin^cen.

Härmed var striden börjad, och den fortgick sedan mer

än en månad, hvarunder riksdagen ej kunde begynna de ar-

beten, för hvilka den var sammankallad, ehuru fiuansernas

ställning, nöden i landet och folkets längtan efter reformer

med trängande nödvändighet fordrade att den satte sig i verk-

samhet.

Till en början ville adeln ej veta af någon underhand-

ling, men presterna, som voro mindre omedgörliga, l3^ckades

genomdrifva, att utsedda deputerade från de tre stånden fingo

försöka att åstadkomma en uppgörelse. Den 23 Maj iogo

konferenserna sin början, men adelns och tredje ståndets for-

dringar vilade sig omöjliga att sammanjämka. På konungens

uttryckliga begäran återupptogs dock den redan så godt som

afbrutna uuderhandlingen under ledniug af kungliga kom-

missarier, bland hvilka Necker var en; och den 4 jaui fram-

stälde denne ett bemedliugsförslag, enligt hvilket pröfningeu
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skulle ske ståndsvis, men de val som voro omtvistade pröfvas

af ett gemensamt utskott, och om dess dom ej vann ståndens

bifall, afgörandet Läuskjutas till konuugen. Presterna antogo

förslaget, men ehuru det på det hela taget var till förmån

för ståndsprincipens vänner, gafs ett afböjande svar af adelu,

som sålunda besparade tredje ståndet ansvaret af ett rent af-

slag. Den 9 Juni afslutades därpå konferenserna utan att

hafva ledt till något resultat.

Hittills hade det tredje ståndet hufvudsakligast inskränkt

sin taktik till att undvika alt, som kunde synas innebära ett

erkännande af ståndsförfattniugen. Att ej underkasta sig

denna var man fast besluten, men ännu hade man käut sig

för osäker i de ovana förhållandena för att våga ett mera af-

görande steg. Den hållning, som Mirabeau intog under denna

tid är synnerligt anmärkningsvärd. Inom riksdagen möttes

han i förstone nästan blott af misstro och ringaktning, men
småningom började djärfheten och kraften i hans ord skaffa

honom ett visst inflytande. luseeude pressens makt, hade han

efter ankomsten till Versailles börjat behandla riksdagsfrå-

gorna i en tidning, kallad Journal des états générau.r, och

då denna blef förbjuden af regeringen, skref han i »hrcf till

sina Jcomittenter» * ett Ijuugande försvar för tryckfriheten.

Det spända förhållande, hvari han sålunda genast råkade till

regeringen, förändrade emellertid ej hans uppfattning om
konungadömets betydelse.

Visserligen var han till en början orolig för att revolutio-

nen i följd af den inrotade vördnaden för konungamakten

och det tredje ståndets förbittring mot de högre stånden här

liksom i Danmark 1()()0 skulle kunna taga en alt för monar-

kisk riktning d. v. s. leda till enväldets befästande, och han

var af denna anledning rätt belåten med, att konungen ej

genast genom att understödja det tredje såndet gjorde sig

detta förbundet^; men han insåg också vådan af att rege-

ringen på längden lät alt gå vind för våg, och för att fä till-

' Se Not I.

' Dessa synpunkter framstälde han i medlet af Maj i bref till en vän,

den tyske majoren Mauvillon, som varit hans medarbetare vid författandet

af »den preussiska monarkien^.
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fålle att iaverka på dess rådslag och öfvertaga den roll af för-

kämpe för den konstitutionella monarkien, som det var bans

ständiga ärelystnad af få spela, gjorde han i slutet af Maj

med Malouets tillhjälp ett försök att närma sig Necker. Ett

möte dem emellan kom äfven till stånd, men då Necker be-

mötte honom med öfvermod, följde en fullständig brytning ^

När så konferenserna fullständigt misslyckats, ansåg Miiabeau,

att tiden för det passiva motståndet, för hvilket han hittills

varit den kanske ifrigaste förkämpen, nu var förbi. Skulle

det stora reformarbetet någonsin kunna frättas i verket, måste

€tt afgörande steg till ståndsindelningens upphäfvaude tagas,

och då intet mera var att hoppas af konungens ingripande

eller de privilegierade ståndens tillmötesgående, måste det

tredje ståndet ensamt åtaga sig ansvaret för detta steg. Ini-

tiativets ära öfverlemnade emellertid Mirabeau åt den man,

som framför andra gifvit nationen dess lösen i striden mot

ståndsindeluingen. Den 10 Juni meddelade han församlingen,

att en af Paris nyvalda representanter - hade en vigtig mo-

tion att framställa, hvarpå abbé Sieyés reste sig och föreslog,

att man skulle rikta en sista inbjudning till de båda andra

stånden och sedan skrida till fullmaktsgranskniugen utan att

fästa afseeude vid de medlemmar af riksdagen, hvilka ej in-

funno sig för att deltaga däri. Motionen, h vilken, som man
ser, ej gick till samma ytterlighet som hans ryktbara brochyr

utan åt adeln och presterua själfva Öfverlemnade att bestämma

om de skulle tillhöra nationalrepresentationen^, antogs; man
nnderättade konungen därom, och den 12 till den 15 Juni

egde pröfningeu rum, fastän inga adelsmän och endast 12

prester hörsammat inbjudningen.

Den sistnämda dagen uppstod frågan om det namn, under

hvilket församlingen skulle konstituera sig, och under den lif-

liga och långvariga diskussionen härom kämpade Mirabeau

' Necker ej blott föraktade Mirabeau för hans tvetydiga karaktär, utan

var äfven uppretad öfver de angrepp denne riktat mot honom bäde förut

(se ofvan s. 92) och i Le journal des états généraux. »Er minister», yttrade

Mirabeau efter mötet till Malouet, »är ett nöt; han skall fä höra af mig.»

2 Jämf. ofvan s. 123 n. 2.

3 Se ofvan s. 118.
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kraftigt, för att det betydelsefulla steg, som under hans egen

medverkan tagits, ej skulle komma att leda till konungadö-

mets fullständiga undanskjutande. Den 15 Juni föreslog Sieyés,

att man skulle antaga titeln y>församUng af den franska

nationens hända och verifierade representanter». Mirabeau

ansåg och framhöll häremot, att äfven de bada andra stånden

kunde göra anspråk på denna benämning, samt framför alt att

konungens bifall erfordrades för, att man skulle kunna konsti-

tuera sig såsom hela nationens representation, och för att be-

reda en möjlighet att erhålla detta bifall yrkade han, att

man skulle börja sina arbeten under ett namn, hvars riktig-

het i ingen händelse kunde bestridas — nämligen: »represen-

tanter för det franska folket». Hufvudsyftet med hans upp-

trädande var sålunda att försvara den kungliga vetorätten,

och i ett följande tal erkände han detta uttryckligt, i det

han förklarade, att han, om denna rätt ej funnes, hällre skulle

vilja lefva i Konstantinopel än i Frankrike, alldenstund han

ej kände någon fruktansvärdare despotism än den, som kunde

utöfvas af en församling med oinskränkt myndighet (»en suve-

rän aristokrati af 600 personer»). Äfven hans realistiska upp-

fattning af samhällslifvet framträdde skarpt under denna diskus-

sion; han varnade nämligen för att fördjupa sig i »metafy-

siska frågor», ty sådana intresserade ej folket, som i främsta

rummet önskade lindring i sin nöd, och han anmärkte träf-

fande, att en behandling af samhällsfrågorna uteslutande från

det abstrakta tänkandets ståndpunkt vore som att resa på en

karta, då man ej märker de svårigheter, som möta i det verk-

liga lifvet ^

För efterverlden, som känner resultaten af den oinskränkta

folksuveränitetens välde under revolutionen, framstå dessa var-

ningar, uttalade vid det första afgörande steget i denna riktning,

såsom verkliga profetior, men på saratiden förfelade de sin

verkan. Lika liten framgång hade Mouniers i hufvudsak af

Malouet understödda förslag, att man skulle kalla sig: »den

lagliga församlingen af representanter för största delen af na-

^ 1 det bref, livari han omtalade dessa förliandlingar för Mauvillon,

återkom han till samma tanke.

S. J. Boethius. Franska revolutionen, 2:a uppl. 12
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tioneu, handlande i frånvaro af den mindre delen». Det sista

tillfället att åt regeringen bevara en själfständig ställning var

fÖrloradt: det tredje ståndet stod ej längre att afhålla från

tillämpandet af de läror, med hvilka Rousseau och hans lär-

jungar uppfylt det allmänna föreställningssättet, och som re-

geringens oförstånd nu kommit de flesta reformvännerna att

anse såsom den enda grund, hvarpå det franska samhällets

nybyggnad kunde genomföras. Den 16 Juni tog deputeran-

den Legrand steget fullt ut och föreslog, att man helt enkelt

skulle kalla sig nationalförsamling (assemhlée nationale), och

sedan Sieyés på aftonen samma dag adopterat detta förslag

såsom sitt, blef det den 17 Juni, under de i tusental närva-

rande åhörarnes jubel, med öfverväldigande majoritet bifallet.

Omedelbart därefter antog församliugen ett dekret af

följande innehåll: de hittillsvarande skatterna vore olagliga,

men skulle få upptagas provisoriskt, dock endast så länge na-

tionalförsamlingen var samlad; så snart hon i samråd med
konungen bestämt grunderna för nationens pånyttfödelse, skulle

hon sysselsätta sig med statsskulden, som under tiden stäldes

under garanti af nationens heder, och slutligen skulle hon vid-

taga åtgärder för nödens afhjälpande. Genom den första punk-

ten sökte man bereda ett skydd mot riksdagens upplösning,

genom den andra vinna kapitalisterna på sin sida och genom

den tredje, i enlighet med hvad Mirabeau yrkat, tillgodose fol-

kets praktiska behof. I sin helhet uigör dekretet, trots fra-

sen om konungens medverkan, ett oförtydbart vittnesbörd om,

hvem suveräniteten egentligen ansågs tillhöra.

Med hvilka känslor Necker sett det tredje ståndet afvika

från den plan, han vid den kungliga seansen utstakat för dess

tillvägagående, kan man finna däraf, att han till en början

umgicks med tanken att genom en föregifven olyckshändelse

förstöra den gemensamma samlingssalen för att kunna ersätta

den med en lokal af mindre frestande beskaffenhet'). Efter

händelserna den 10—17 Juni kunde han emellertid, oaktadt

han till en början häftigt uppretades däraf, dock ej undgå att

' Malouet berättar, att Necker själf meddelat honom denna plan, och

att han (Malouet) endast med svårighet kunde förmä honom att afstå där-

ifrån.
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märka, det både konungamaktens och hans egen position var

ohjälpligt förlorad, om regeringen fortfor med sin passivitet

och ej tog ett kraftigt steg framåt i enlighet med det tredje

ståndets önskningar. Den 19 och 20 Juni framlade och för-

svarade han därför i statsrådet ett förslag i denna riktning;

det gick ut på att konungen själf i en kunglig seans skulle

anbefalla ståndens förening, dock blott fÖr ärenden af allmän

natur, under det att privilegiefrågor skulle behandlas stånds-

vis, samt att han skulle framlägga ett detaljeradt reformpro-

gram, hvari skulle ingå den af de högre stånden redan på

visst sätt medgifna lika beskattningen, tillträde till statens

alla ämbeten utan afseende på börd samt äfven ett erkän-

nande af att riksdagen under förbehåll af konungens sank-

tionsrätt egde att deltaga i lagstiftningen. Huruvida dessa

medgifvanden nu mer kunnat hjälpa, står ej att afgöra, ty

Neckers förslag strandade på motståndet från hofaristokra-

tien, understödd af drottningen, grefven af Artois och Barentin

jämte de öfriga rainistrarne utom Montmorin, inrikesministern

St. Priest och sjöministern de La Luzern, hvilka Necker lycka-

des vinna för sina åsigter. Särskildt motsatte man sig, att

riksdagens hlifvande sammansättning skulle få afgöras genom
gemensam omröstning och ofrälse kunna erhålla officerstjän-

ster, och den 20 Juni afbröts sammankomsten, innan ett af-

görande beslut hunnit fattas, i det konungen utkallades från

konseljen ; ingen annan än drottningen hade kunnat tillåta

sig något dylikt — yttrade Montmorin till Necker.

Medan konungen ännu var obeslutsam, utbröt en schism

inom presteståndet. Grunden därtill var den redan antydda

motsatsen mellan ståndets högre medlemmar, hvilka i allmän-

het kände sig solidariska med den verldsliga aristokratien,

och dess lägre, hvilka i mycket sympatiserade med det tredje

ståndet. Den 19 Juni förklarade sig nämligen 139 af dess

medlemmar — till största delen kyrkoherdar — för gemen-

sam fullmaktsgranskning, och då motpartiet, som stannat i

minoriteten (med 135 röster mot 139), sökte upprifva beslutet

genom att upplösa sammankomsten, kvarstannade de öfriga

och uppsatte beslutet i enlighet med sin mening. För att före-

bygga deras förening med det tredje ståndet fann då hofvet
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lämpligt att söka förhindra dettas sammanträden genom att

tillsvidare stänga samlingssalen under förevändning, att den

skulle iordningställas till den kungliga seansen. På morgonen

den 20 Juni, då representanterna infunno sig till öfverlägg-

ning, funno de sålunda salen upptagen af arbetare och hin-

drades att inträda. En obeskriflig bestörtning bemäktigade

sig härvid sinnena. Rådvill samlade man sig i en närbelägon

stor sal, som af hofvet användes till bollspel. Man trodde, att

riksdagens upplösning stod för dörren; somliga voro modlösa,

andra yrkade, att man skulle begifva sig till Paris. För att

afböja detta steg, som under den upphetsning, hvari hufvud-

staden befann sig, skulle kunnat störta alt i ohjälplig för-

virring men för att på samma gång betrygga reformverkets

framtid ^ föreslog llounier den åtgärd, som blifvit så ryktbar

under namnet: eden i Bollhuset. Ett beslut fattades, enligt

hvilket församlingen, »anseende, att intet kunde hindra hennes

öfverläggniugar», skulle svära att ej åtskiljas »utan samlas hvar-

hälst omständigheterna kunde göra det nödigt, till dess rikets

författning var antagen och befästad». Församlingens presi-

dent, den utmärkte astronomen Bailly- — Paris' förste re-

presentant — uppsteg i brist på talarestol på ett bord och

uppläste edsformuläret under anhållan att först jämte sekre-

terarne få aflägga eden. Under stormande hänförelse försig-

gick den högtidliga akten, genom h vilken församlingen in-

vigde sig till det stora verk, som för Frankrike och mänsk-

tigheten i många afseenden skulle lägga grunden till en ny

tingens ordning, men för de flesta af dess egna medlemmar

medföra olycka eller undergång. Endast en medlem vid namn
Martin (VAuch motsatte sig åtgärden, emedan han ej kunde

förbinda sig att utföra ett beslut, som ej erhållit konungens

stadfästelse, och detta väckte en sådan motvilja, att han en

tid måste afhålla sig från sammankomsterna.

' I sitt 1792 utgiina arbete: Rcchcrches sur les causcs qui ont

empéché Ics Francais de dcvenir libres, har Mounier själf angifvit de

skäl, som bestämde honom till detta steg, som han sedan bittert ångrade.

^ Den 6 Maj hade församlingen utsett en alderspresident (doyen). Den
Den 3 Juni anförtroddes denna plats åt Bailly, och den 12 Juni utsågs lian

till provisorisk prcsidenf. Samma dag började ordentliga ]irotokoll foras.

Först den 20 Juli antogs en fnll^^rliiidig arbetsordning.
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Uuderrättelseu om eden i Bollhuset kastade konungen

fullständigt i hofpartiets armar. Den 21 Juni hölls ett nytt

statsråd, hvari konungens bröder — således äfven hofpartiets

förklarade chef, grefven af Artois — deltogo. Resultatet däraf

blef, att man väl antog Neckers förslag om den kungliga

seansen, men för öfrigt underkastades hans plan sådana för-

ändriugar, att denna seans ej skulle komma att innebära

ett tillmötesgående mot det tredje ståndet utan ett medel att

tvinga detta till att afstå från hvad det begynt. Att den del

af presterskapet, som den 19 Juni ansåg sig hafva segrat vid

omröstningen, samt äfven ett par adelsmän följande dagen

förenade sig med det tredje ståndet, som då samlats i kyrkan

St. Louis, förmådde ej afskräcka regeringen från hennes afsigter.

Den 23 Juni egde omsider den kungliga seansen rum.

Versailles' gator bevakades af en truppstyrka, hvars antal

uppskattats till 4,000 man, och tlere andra regementen stodo

färdiga att rycka ut.

Adeln och presterskapet iingo först inträda i salen; det

rum, som det tredje ståndet under tiden fått sig anvisadt, var

så trångt, att en stor del måste vänta i fria luften under ett

häftigt störtregn ^ När konungen inträdde, saknade man i

hans följe Necker. Denne hade visserligen ej haft beslutsam-

heten att inlemna sin afskedsansökan, men hans hustru och

dotter hade förmått honom att genom sitt uteblifvande pro-

testera mot det olycksbringande steg, som konungen nu stod i

beredskap att taga.

Det har stundom påståtts, att Ludvig XVI genom den

förklaring, han nu lät uppläsa för ständerna, frivilligt erbjöd

alla reformer, som man rimligtvis kunnat begära-, och att

' Detta var ej första gängen tredje ståndet behandla4,s med oliötlighet;

alt från riksdagens början hade hofvet tillåtit sig dylika lika ömkliga som

opolitiska drag, och var meningen härmed att reta, sä lyckades man blott

alt för väl. Bättre medel kunde knappast finnas att drifva människor, så

exalterade och så ömtåliga som dessa deputerade, till ytterligheter.

2 T. o. m. Taine synes dela denna äsigt a. a. 1, ss. 180 o. f. ; men vi

veta af det föregående, att skatternas ojämna fördelning ej var den enda
sociala orättvisan under 1'ancien régime, och hvad de politiska rättigheter

angär, som konungen nu erbjöd, må det vara nog sagdt, att de knappast
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sålunda 1789 års män genom att ej nöja sig med dera onö-

digtvis utsatt sitt land för revolutionens olyckor. En närmare

granskning af denna statshandlings innehåll visar emellertid,

att den ingalunda motsvarar de fordringar på honstitiitionell

frihet, likhet inför lagen och hartskaffandet af feodalsyste-

mets föråldrade egendomsförhållanden, som utgöra den sunda

kärnan i det 18:de århundradets reformsträfvanden och genom

hvilkas realiserande revohitionen lemnat mänskligheten ett arf

af ovärderligt värde. Visserligen lofvade konungen nu att ej

pålägga skatter utan riksdagens samtycke, men han förbehöll

sig att i händelse af krig »eller någon annan nationell fara»

fritt få upptaga lån ända till 100 millioner; med afseende på

lagstiftningen förekommer endast det sväfvande uttrycket, att

de lagar, som under den dåvarande riksdagen sanktionerades

af konungen, ej skulle kunna ändras utan alla ståndens med-

gifvande; någon ministeriell ansvarighet omtalas ej, och — hvad

som var synnerligen vigtigt — ingen viss tid bestämdes för

ständernas sammankomster. Med afseende på pressfrihetens

och den personliga säkerhetens betryggande meddelades åt stän-

derna tillåtelse att nu väcka förslag och likaledes utlofvades

att i samråd med dem reformer af provinsialständerna, krigs-

tjänstskyldigheten, skatterna och tullväsendet samt lagskipnin-

gen skulle företagas.

Om den politiska friheten ej var tillräckligt betryggad i

det kungliga budskapet, så var den sociala jämlikheten det

ännu mycket mindre. Visserligen återkom konungen till löftet

om den likformiga beskattningen samt lofvade afskaffandet af

les corvées och le franc-fief. Men deremot förklarade han ut-

tryckligt alla feodala rättigheter för oantastelig egendom;

endast lifegenskapen tillkännagaf han sig vilja försöka utplåna

mot lämplig ersättning till seignörerna. Synnerligt beteck-

nande är, att han förbehöll sig en oinskränkt makt öfver

arméen; efterverlden, som känner de föregående statsråds-

öfverläggningarna, vet, hvad samtiden anade, att detta inne-

bar bibehållandet af de bestående befordringslagarna. Slutligen

skulle blifvit sä stora som do, livilkn bestndos det svenska folket under en-

imJds-verioden 1789—1809.
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betryggades de privilegierade äfven för framtiden i sin ställ-

ning genom en uttrycklig befallning — och härmed började

t. o. m. raden af de kungliga meddelandena — att den gamla

ståndsförfattningen skulle bibehållas, hvarför tredje ståndets

beslut af den 17 Juni och följande dagar formligt kasserades.

Utan konungens samtycke skulle ej ens ständerna själfva

kunna besluta gemensamma förhandlingar. Visserligen upp-

manade han dem att under den nuvarande hrisen företaga

sädana i frågor af allmän natur, men undantog på samma
gång oåterkalleligt härifrån alla frågor, som rörde privilegier,

feodala rättigheter samt kommande riksdagars organisation.

Med fullt skäl kan om detta program sägas, att det offrade

konungadömet åt ståndsintresset. I sina egna prerogativ

hade konungen medgifvi^ åtminstone några inskränkningar,

blott de privilegierade klasserna bibehöllos i sina — dessa

samma klasser som kort förut öppet trotsat konungamakten

och i sina cahiers utan skonsamhet angripit dess rättigheter.

Hittills hade regeringens tillbakadragna och tämligen neutrala

hållning under ståndstvisten tillåtit det tredje ståndet att

åtminstone i någon mån bevara sina illusioner om tillmötes-

gående af konungamakten. Hädanefter var något sådant ej

längre möjligt. Från detta ögonblick måste man bereda sig

till strid ej blott mot de privilegierade utan äfven mot ko-

nungamakten, och om därvid de förra dukade under, måste

sålunda äfven denna dragas med i fallet.

Sedan uppläsandet af den kungliga förklariugen var slu-

tad, tillade konungen, att, om folkets representanter öfver-

gåfve honom, skulle han ensam utföra sina afsigter, hvarpå

han befalde stånden att genast åtskiljas för att följande dag

samlas hvart och ett på sitt rum. Därpå lemnade han salen,

och en del af presterskapet samt så godt som hela adeln

följde hans exempel. De öfriga deputerade stannade däremot

orörliga på sina platser. Efter en stund inkom ceremonimä-

staren, markis de Dreux-Brésé, och påminte om konungens
befallning. Då reste sig Mirabeau, fast besluten att genom
en djärf kupp rycka upp församlingen ur den bedöfning, hvari

den råkat genom konungens uppträdande, och sålunda rädda

revolutionen från det hotande skeppsbrottet. »Ja min herre» —
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utropade han — »vi hafva hört de afsigter, som man bibragt

konungen, men ni, som ej kan vara hans organ gent emot

ständerna, ni som här ej har vare sig plats, röst eller rätt

att tala, ni är ej egnad att påminna oss om hans ord. Emel-

lertid förklarar jag er, för att undvika all oklarhet och alt

uppskof, att, om man gifvit er befallning att aflägsna oss här-

ifrån, bör ni skaffa er order att använda våld, ty vi skola

endast genom bajonettens makt kunna förmås att lemna våra

platser» ^ Markisen vände sig då till Bailly, men då denne

bl. a. svarade: »jag tror, att den församlade nationen ej kan

mottaga befallningar», drog han sig förvirrad till baka. Nu
återvände hastigt mod och beslutsamhet i alla sinnen. Advo-

katen Camus föreslog, att församlingen skulle förklara, att

hon helt och hållet stode fast vid -sina förra beslut. »Mina

herrar, vi äro i dag hvad vi voro i går. Låtom oss öfver-

lägga!» yttrade med anledning häraf Sieyés, och förslaget

blef enhälligt antaget. Mirabeau yrkade därefter, att alla

deputerade skulle förklaras oantastliga till sina personer, och

sedan äfven detta skett, upplöstes sammankomsten.

Inom de aristokratiska kretsarne hade den kuncfliora sean-
ra ra

sen till en början uppväckt den litiigaste glädje. Man ansåg

redan segern vunnen, och en adlig deputation uppvaktade

grefven af Artois och drottningen, hvilka det aristokratiska

partiet icke utan skäl ansåg sig hafva att tacka för hvad som

händt; drottningen presenterade härvid dauphin för deputa-

tionen, sägande att hon skalle lära honom att i adeln alltid

se tronens starkaste stöd.

Snart stördes dock glädjen genom underrättelsen om det

tredje ståndets olydnad. Hofpartiets ledare ville då låta

trupperna inskrida, men för denna kraftåtgärd ryggade Ludvig

XVI tillbaka, och sålunda blef nationalförsamlingen i tillfälle

' Sä föllo Mirabeaus ord enligt hans egen uppgift i »brefven till sina

kommittenter». Den vanliga berättelsen att han sagt : »Gå och säg er herre*

etc. etc. strider bäde mot denna källa, den mest vittnesgilla, och mot le

Moniteur och öfverensstämmer ej häller med hans uppfattning af konunga-

dömet. Baillys svar är ej upptaget i le Moniteur, men finnes i det officiella

protokollet (som däremot ej har Mirabeaus) och anföres af Bailly själf i

hans memoarer.
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att, pä siitt vi sett, bringa sammankomsten till slut. Några

arbetare, hvilka skickats till salen för att ställa den i ordning

efter den kungliga seansen och kanske äfven för att omöjlig-

göra församlingens öfverläggningar, hade utan svårighet af

Bailly förmåtts att draga sig till baka. Snart erhöll hofvet

äfven den oroande underrättelsen, att i Paris herskade den

största upphetsning; jämväl i Versailles egde under dagens

lopp hotande folkskockningar rum, och till råga på alt vågade

man ej med säkerhet lita på trupperna. Då sjönk hastigt

modet, och i sin nöd skickade konungen och drottningen efter

Necker. Genom sitt uteblifvande från seansen hade denne

återvunnit sin under de förflutna veckorna nästan förlorade

popularitet. Hans försäkran, att han skulle stanna, lugnade

nu de hotande skaror, som samlat sig kring slottet, och snart

genljöd Versailles af ropet: »lefve Necker!»

Med vanlig optimism hade emellertid Necker försummat

att såsom vilkor för sitt kvarstannande i ministären affordra

konungen ett löfte om systemförändring. Själf har han för-

modligen ansett inträdet af en sådan såsom själfklart, och

efter några dagar tog konungen verkligen ett steg, som van-

ligen plägat så uppfattas. Då det visade sig, att den del af

presteståndet, som den 22 Juni förenat sig med det tredje

ståndet, alt jämt framhärdade häri samt oupphörligt drog till

sig nya förstärkningar, och då den 25 Juni äfven 47 adelsmän,

bl. a. hertigen af Orleans, öfvergingo till det tredje ståndet,

öfverlemnade Ludvig den 27 i egen person till adelns och

presterskapets presidenter skriftliga uppmaningar till dessa

stånd att inträda i den gemensamma församlingen. Men dessa

skrifvelser åberopade såsom skäl härtill de nämda ståndens

frivilliga antagande af den kungliga förklaringen från den

23 ^ och det hehöfde därför härvid ej vara fråga om något

annat än en förening för behandling af ärenden af allmän

natur och således ej om en verklig systemförändring. Icke

dess mindre såg adeln i föreningen en eftergift för det tredje

' Den 24 Juni hade nämligen den del af presterskapet, som ej inträdt

i nationalförsamlingen, och den 25 Juni adelskammaren beslutit ett slags

godkännande af denna förklaring.
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ståndet, och det behöfdes, att grefven af Artois uppmauade
därtill samt att adelns president, hertigen af Luxembourg,

rent af förklarade, att konungens person sväfvade i fara, innan

ståndet kunde förmås att Ijåa. Samma dag egde föreningen

rum, hvarefter församlingen under de följande dagarne när-

mare organiserade sig. Den 2 Juli antogs sålunda ett regle-

mente, enligt hvilket presidentplatsen blott skulle besättas för

14 dagar åt gången, och nationalförsamlingens första ordi-

narie president blef, sedan hertigen af Orleans afböjt detta

förtroende, en medlem af första ståndet, den frisinnade ärke-

biskopen af Vienne, Le Franc de Fompignan. Nu (d. 8 Juli)

beslöt också församlingen att ej låta hindra sig i sina arbeten af

åtskilliga adliga deputerades förklaringar, att de på grund

af sina iustruktioner tills vidare ej kunde deltaga i de gemen-

samma förhandlingarna, och härmed var således den vigtiga

konstitutionella grundsatsen faktiskt stadgad, att valmännen

ej hade rätt att utfärda bindande iustruktioner ^

Emellertid hade den kungliga förklaringen af den 23

Juni ännu ej blifvit återkallad, och i själfva verket var det

ej häller hofpartiets afsigt att den skulle blifva det. En väl

underrättad samtida'- berättar, att konungens uppmaning af

den 27 Juni åtföljdes af förtroliga meddelanden från hofvet

till åtskilliga adelsmän om, att trupper skulle sammandragas

och sedan alt förändras. En betydlig del af adeln fortfor

också att hålla särskilda sammankomster, ja protesterade form-

ligen mot, att föreningen skulle få anses innebära ett ingrepp

för framtiden i ståndsförfattningen. Med de i Paris utbrutna

oroligheterna, till hvilka vi snart skola återkomma, såsom

förevändning lät nu konungen — utan Neckers vetskap —
verkligen en truppstyrka af omkring 30,000 man, till stor del

bestående af utländska soldenärer, framrycka till närheten af

Versailles och Paris. Försoningen mod Necker och befall-

ningen om ständernas förening hade i själfva verket för hofvet

blott varit ett medel att vinna tid för genomförandet af denna

åtgärd; hvad därmed åsyftades var ingenting mindre, än att

konungen, stödd på en pålitlig väpnad styrka, skulle för alltid

' Åtskilliga valkretsars cahiers hade nämligen formen af sådana.

' de Ferrieres.
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befria sig från Necker samt återinföra ståndsindelningen eller

kanske till och med upplösa riksdagen. Själen i denna intrig

voro, enligt den skarpsynte amerikanske ambassadören Morris,

drottningen och grefven af Ärtois. Till högsta ledare af

företaget hade man utsett marskalk de Broglie, åt hvilken

befälet öfver trupperna anförtroddes, samt Marie-Antoinettes

gamla förtrogna, baron de JBreteuil, hvilken i följd af en

tvist med Brienne lenmat ministären, men nu skulle återin-

träda i den samma i egenskap af chef. Hvad Ludvig XVI
angår synes han hafva alldeles öfverväldigats af de svårig-

heter, som nu från alla håll störtade öfver honom, och han

var därför mer än någonsin ett viljelöst redskap för sin om-

gifnings intrigera

Nationalförsamlingen var ej okunnig om de planer, som

förehades, och de uppfylde såsom naturligt var hennes reform-

vänliga medlemmar med den lifligaste oro. Bättre än någon

annan förstod Mirabeau situationens allvar. Han fruktade ej

blott, att det tredje ståndets kufvande skulle hindra Frank-

rikes pånyttfödelse; han fruktade äfven dess seger, ifall ko-

nungamakten oåterkalleligen förbunde sitt öde med aristo-

kratiens. Genomträngd af dessa känslor förmådde han den

8 Juli församlingen att till konungen afgifva en adress, genom
hvilken denne i på en gång fasta och försonliga ordalag upp-

manades att bortsända trupperna, men då konungen svarade

' Tainc, sa skarpsynt i sin teckning af förvändheten bäde i Fancien

régime och jakobinismen, röjer ej samma klara blick vid behandlingen af

revolutionens första tid. Med uppmärksamheten i synnerhet fäst pä de

samhällsupplösande tendensernas utveckling, har han i denna tid blott sett

anarkiens genesis, men ej den andel, som vännerna af l'ancien régime hade däri.

Sålunda synes han antaga (a. a. I. ss. 49 o. 51), att truppernas sammandrag-

ning blott liade till ändamål att upprätthälla ordningen. Att hofvet därmed

åsyftade en statskupp, kan emellertid anses säsom fullt bevisadt ej blott

genom vittnesbördet af de Ferriéres och Morris, hvilken senare med sin

sunda anglosachsiska uppfattning af friheten var alt annat än partisk for

de franska revolutioniirerna, utan framför alt genom den ministärförändring,

som verkligen kom till ständ, sä snart trupperna blifvit samlade. Drott-

ningens andel i statskuppsplanen synes ej kvmna betviflas, oaktadt hon till-

stvrkt det steg som konungen tog den 27 Juli. Se Wertheimer a. a.

Däremot är det visst, att Marci/ motarbetade hofpartiet.
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med ett anbud att från Paris' grannskap aflägsna ej trupper-

na, men riksdagen, blef det klart att intet på denna väg

kunde uträttas. Då återstod för den nya ordningens vänner

ingen annan utväg än att söka stöd i Paris' folkmassor. För

revolutionens förlopp blef detta af ödesdiger betydelse, ty här-

igenom frigjordes de brutala krafter, som kommo henne att

leda till anarki och despotism i stället för till lagbunden fri-

het; men haru mycket man än må beklaga detta, fordrar dock

rättvisan, att ansvaret härför i främsta rummet får drabba

dem, som nu ej lemnat något annat medel öfrigt att rädda

Frankrike från den sociala och politiska ohälsa, som länge

tärt på dess lifskraft.

Revolutionen var ej det första tillfälle, då hafvudstaden

våldsamt ingrep i Frankrikes historia. Alt ifrån det 14:de

århundradet hafva sporadiskt återkommande, rörelser visat en

fruktansvärd benägenhet hos dess befolkning att låta sig hän-

föras af politiska lidelser. Under medeltidskrigeu mellan Eng-

land och Frankrike förekommo blodiga tumult inom dess

murar. Under det 16:de århundradet ledde de religiösa parti-

striderna till Bartholomei-nattens fasor, och det 17:de århun-

dradet har att förtälja om Froudens barrikader och gatustrider.

Samma roll som den religiösa fanatismen spelade under refor-

mationsperioden spelade vid revolutionen de oklara frihetvS-

och jämlikhetsidéerna, och liksom under Mazarins dagar var

det också nu de förnämas fronderi, som först lösgjorde den

parisiska upprorsandan. Vi hafva sett, att parlamentet under

sin strid med kronan ej drog i betänkande att söka ett stöd

hos gatans befolkning
' ; ej underligt att denna då också fann

sig kallad att hafva ett ord med i de förvecklingar, hvilka

uppstodo efter riksdagens öppnande. Faran af en sådan re-

volutionär inblandning var emellertid nu större än någonsin

förut ej blott på grund af stadens ökade storlek- utan ock

på grund af det sken af berättigande, som tidens modefilosofi

förlänade den samma.

Det bör dock märkas, att härvid inom paris-befolkningeu

' Se ofvan s. 119 n. 2.

2 Schmidt uppskattar Paris' befolkning till 6O3,0(K) vid revolutionens

början.
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tvänne skilda riktningar gjorde sig gällande. Den burgna

medelklassen (bourgeoisien) ryggade visserligen ej häller den

till baka för att bryta de lagliga formerna, men dess mål

härmed var ej anarkien utan ersättandet af Tancien régime

med ett på konstitutionell frihet och likhet inför lagen hvi-

lande samhällsskick. Till denna klass hörde i allmänhet de

parisiska riksdagselektorerna, och dessa, hvilka såsom vi veta^

nyss slutat sitt egentliga värf ^ organiserade sig under de oro-

liga dagarna efter den kungliga seansen af egen maktfull-

komlighet till en slags borgarrepresentation för hufvudstaden.

Härmed hade sålunda den parisiska bourgeoisien erliållit en

revolutionär medelpunkt. För den lägre eller rättare sagdt

lösa pariserbefolkningen öfvertogs åter ledarerollen af de poli-

tiska klubbar, hvilka, redan uppkomna under partistriderna

före riksdagens öppnande, hade sitt förnämsta tillhåll i Palais-

Royals kaféer och därigenom voro undandragna polisens upp-

sigt, "då Palais-Royal såsom tillhörande hertigen af Orleans

intog en privilegierad ställning-. Utanför dessa samlades i

palatsets trädgård och gallerier oräkneliga folkskaror, hvilka

begärligt lyssnade till klubbtalarnes ord eller studerade tid-

ningar och flygskrifter, som här i ofantlig mäugd utspriddes

bland allmänheten. De läror, som på detta sätt förkunnades,

buro framför alt vittnesbörd om det djupa hat, som den fran-

ska aristokratien ådragit sig. Hennes öfverniodiga anspråk

vändes nu mot henne själf: de privilegierade klasserna fram-

stäldes såsom inkräktare, hvilka det verkliga folket borde till-

intetgöra och beröfva deras orättfångua egodelar '^ I sam-

' Se ofvan s. 123 n. 2.

2 Palais-Koyal, bygdt af Richelieu och af honom testainenteradt till

Ludvig XIII, hade sedermera af Ludvig XIV gifvits till hans broder, her-

tigen af Orleans. Den nuvarande hertigen, lika girig som utviifvande, hade

€J långt före revqlutionen lätit förse palatset med gallerier och i dessa inrätta

butiker, spelhus och kaféer, hvilka blefvo ett alsklingstillhrdl för den stora

stadens lösa och äfventyrliga befolkning — hvad man nu skulle kunna kalla

bohémienverlden.

^ Camille Desmoulins, en af de ifrigaste talarne, yttrade t. ex. : »Ville-

brådet är i snai-an; må man döda det! Aldrig har ett mera rikt byte er-

bjudits segraren: 40,000 palats, hotell, slott, 7ö ^^ Frankrikes jord skola
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manhaug härmed utvecklades flitigt den rousseauska teorien

om en absolut jämlikhet och folkmakt, och om denna redan

kunde utöfva ett betänkligt inflytande på den genom mono-

polväsende och oskäliga skatter utarmade och nu af hungers-

nöd botade arbetarebefolkningen, huru skulle den då ej verka

på de skaror af äfventyrare och skälmar, hvilkas antal inom

den stora staden kunde räkiias i tusental? För dem var jäm-

likhet det samma som likhet i njutningsmedel, och hvar

hälst sådana fannos att tillgå, där ansågo de — »det makt-

egande folket» — sig berättigade att se sig till godo. Så

framträdde samtidigt med det medvetna sträfvandet efter en

möjlig frihet och jämlikhet, äfven den medvetna anar-

kismen, och naturligtvis blef dess egentliga härd detta Paris,

som så ofta förut varit den oreflekterade anarkismens stam-

håll. Båda dessa riktningar voro, som vi sett, framkallade af

Frankrikes föregående utveckling, och till en början syntes

de också skola komma att broderligt samverka. Snart nog

skulle dock den inre motsatsen dem emellan träda i dagen,

och på utgången af denna strid skulle i själfva verket revo-

lutionens öde komma att bero.

Redan under valen togo de anarkiska rörelserna sin början

i Paris. Den 28 April stormade pöbeln och plundrade ett hus,

tillhörigt en af elektorerna vid namn Réveillon, som falske-

ligen berättades hafva sagt, att en arbetarefamilj kunde lefva

af 15 sous om dagen. Riktig fart tog dock jäsningen först,

sedan striden mellan stånden utbrutit, och framför alt sedan

fruktan för hofvets planer tvungit frihetens vänner att lita

till folkets skydd. En mängd personer, i synnerhet tillhörande

de högre stånden, blefvo nu af Palais-Royals talare offentligt

proskriberade. Stora skaror af hufvudstadens befolkning ström-

made ut till Versailles, deltogo med dess pöbel i skymfandet

af misshagliga riksdagsmän eller infunno sig i nationalförsam-

lingens lokal, där de vanligen på ett störande sätt ingrepo i

förhandlingarne '. Ej minst till krigshären utsträckte agita-

blifva tapperlietens pris. De, som utgifvit sig för eröfrare, skola i sin tur

blifva underkufvade.» Jämf. ofvan s. 47.

' Vid seansen den 23 Juni hade konungen förbjudit åhörare att när-
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torerna sina bearbetningar, och de svåra missförhållanden, af

hvilka det gamla Frankrikes militärväsende led ^ beredde dera

härvid ett tacksamt fält. I synnerhet visade det i Paris för-

lagda »franska gardesregementet» (»le regim ent des gardes

frangaises») farliga tendenser. Skaror däraf bröto sig upp-

repade gånger ut ur sina kaserner; man såg dem infinna sig

i Palais-Royal, där de, ropande: »lefve det tredje ståndet, lefve

nationen!» firades och undfägnades af folkmassan, och den 30
Juni befriades genom ett folkupplopp elfva soldater af detta

regemente, hvilka insatts i fängelse såsom tillhörande ett re-

volutionärt sällskap. Till själfva den kungliga lifvakten spred

sig den revolutionära smittan, och äfven de inkallade rege-

mentena, särskildt de inhemska, visade sig mottagliga därför.

I dessa rörelser såg nu folkpartiet inom nationalförsam-

lingen, såsom nämdt, sig nödsakad att söka ett stöd mot hofvets

rustningar. Naturligtvis räknade det härvid i främsta rummet

på det parisiska borgerskapet, men det försmådde ej häller

att göra sig vänner bland klubbdemokratien och krigshären.

Verksammast vid massans bearbetande voro utan tvifvel her-

tigens af Orleans agenter. Denne samvetslöse furste, af h vil-

kens ovilja mot konungen vi redan sett yttringar under par-

lamentsoppositionens dagar, hade efter riksdagen öppnande
utan hejd kastat sig in i de demagogiska rörelserna. Om
också personligt hämdbegär härvid i första rummet bestämde

hans handlingssätt, så medverkade därtill nog äfven beräk-

ningar af mera politisk natur.

När ett lands författning skall ändras från envälde till

konstitutionell monarki, är det onekligen en stor fördel, om
i spetsen för staten kan sättas en ny regent. 1688 års en-

gelska revolution är i synnerhet egnad att gifva denna lärdom,

men äfven vår egen historia erbjuder liknande exempel, och

det var en sådan åtgiird, hvarmed Frankrike 1830 ej utan

framgång gjorde ett försök. Med den erfarenhet, man nu
vunnit om Ludvig XVI:s karaktär, var det ej underligt, om
åtskilliga af 1789 års frihetsvänner funno ett dylikt tillväga-

vara vid riksdagsförhandlingarna, men nationalförsamlingen brydde sig ej

om förbudet, och regeringen mäktade ej upprätthålla det.

' Se ofvan s. 38.
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gående öuskvärdt, och säkerligen hade det äfven egt nmi,

om blott en lämplig tronkandidat varit att tillgå. En sådan

eller åtminstone ett ämne till en riksföreståndare trodde sis

emellertid åtskilliga af hertigens vänner hafva funnit i hans
person, och nnder den oro, som hofvets statskuppsplaner upp-

väckte, har t. o. m. Mirabeau ett ögonblick såsom det bästa

medlet att betrygga den konstitutionella monarkiens sak tänkt

sig Ludvig XVLs tronafsägelse och hans sons utropande till

konung under hertigen af Orleans såsom regent^

Själf var emellertid denne alt för feg för att våga i egen

person verka för sin upphöjelse, men hans agenter underblåste

flitigt både i Paris och inom arméen de revolutionära passio-

nerna och sparade därvid ej på klingande skäl. Alt för stor

betydelse bör man dock ej tillskrifva de orléanska intrigerna;

det är visserligen troligt, att de medverkat till den stora

folkresningen, men äfven utan dem skulle säkerligen denna

kommit till stånd. Oviljan mot Fancien régime, som man
antog att hofvet ville upprätthålla, var sådan, att den äfven

af sig själf hade måst komma till utbrott, och i Paris lågo

de anarkiska tendenserna denna tid liksom i luften.

Den 11 Juli ansåg sig hofvet hafva trätfat de nödiga för-

beredelserna. På aftonen samma dao; mottoof Necker en

kunglig order, som befalde honom att i hemlighet lemua

Frankrike, och lojal som han var, afreste han till Belgien —
och därifrån till Schweiz — utan att ens underrätta sin

dotter därom'-. Därjämte afskedades äfven de tre medlemmar

af kabinettet, hvilka under öfverläggningarne före den 23 Juni

understödt Necker^. Deras efterträdare, bland hvilka utom

Breteuil och Broglie äfven må nämnas den duglige men illa

beryktade intendenten Foidon, voro ifriga raonarkister, hvilka

' Enligt Moiiniers vitnesbörd. (Appd au tribunal de Vopinion

publique du rapport de M. Chahroud 1790.)

^ Kågra dagar efter den 23 Juni hade Necker sagt till konungen, att,

om denne skulle komma att önska hans afgang, skulle lian ej blott lyda,

utan resa till sina gods i Schweiz pä sä litet uppseendeväckande sätt som

möjligt. »Jag tager ert ord», hade då konungen infallit, och pä grund häraf

ansäg sig nu Necker förbunden att handla sä som han gjorde.

^ Se ofvan s. 179.
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framför alt ville återupprätta deu kungliga myndigheten, men,

säger Sybel, »sä onaturligt hade händelserna invecklat sig, att

frukten af en sådan seger ej skulle hafva kommit kronan utan

adeln till godo».

Underrättelsen om ministerväxlingeu, som vid middags-

tiden söndagen den 12 Juli spred sig i Paris, verkade såsom en

gnista i en krutdurk. En ung advokat vid namn Camille

Desmoulins uppsteg i Palais-Royal på ett bord, uppmanade att

försvara patrioterne, åt hvilka hofvet förberedde en ny Bar-

tholomei-natt, och anlade såsom frihetstecken en kokard af

löf. Hans ord utöfvade en underbar verkan ; man omfamnade

hvarandra, en hvar försåg sig med kvistar eller löf, Neckers

och hertigens af Orleans byster anskaffades och fördes i triumf

kring gatorna, stormklockan rördes, vapenbodarne plundrades;

och inom kort slogo upprorets vågor öfver den stora staden

från dess ena ända till den andra. I själfva verket var dess

seger från första stund afgjord, ty nu visade sig verkningarna

af det arbete, som folkpartiet utfört inom krigshären : denna,

på hvilken hofvet bygt sina lysande planer, vägrade, med
undantag af några utländvska kompanier, att låta sig användas

mot folkmassan. En del af det franska gardet förenade sig

t. o. m. snart med denna, gifvande eld på en afdelning af

det tyska regementet Royal-Alleman d. På aftonen måste baron

de Besanval, som förde befälet i Paris', för att hindra ett

allmänt atfall af trupperna, låta dessa draga sig till baka till

Marsfältet. Så rycktes segern ur aristokratiens händer genom
samma medel, hvaraf denna klass under sin egen opposition

mot regerinsjen varit no2f fåkunnior att söka begag^na sioj:

den militäriska disciplinens upplösning-.

Redan vid sitt första framträdande var sålunda reaktionen

slagen till marken, men nu uppstod i stället en annan fara,

faran för en fullständig anarki. Utrymdt af trupperna, syntes

Paris utan räddning prisgifvet åt den upproriska pöbeln, och

natten mellan den 12 och 13 blef en verklig fasans tid. Vilda

skaror af samhällets drägg drogo plundrande omkring, tull-

' Den bekante memoarförfattaren. Se Not IX till Bok I.

^ Se ofvan s. 114 samt s. 127.

<S. J. B oe thius. Franska revolutionen, 2:a uppl. 13
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bariärerDa och tullhasen refvos eller stuckos i brand, ja hela

staden sväfvade i fara att sköflas, kanske uppbrännas. T denna

nöd måste det parisiska borgerskapet, som hittills medverkat till

eller åtminstone ej hindrat upproret, tänka på medel till ord-

ningens upprätthållande. Den 13 på morgonen samlades elek-

torerna pä stadshuset {hotel de ville) och utsago inom sig ett

utskott, som med Paris borgmästare (prévöt des marchands)

de Flesselies såsom ordförande öfvertog stadens styrelse. En
af dess första omsorger blef att inom borgerskapet organisera

en stadsmilis, som fick till uppgift att på en gång skydda

frihetens sak mot de kungliga trupperna och samhällsordningen

mot de förvildade pöbelhoparne — en åtgärd hvarom Mira-

beau redan den 8 Juli ehuru då förgäfves väckt förslag i

nationalförsamlingen.

Denna och de följande dagarne fullbordades hofvets ne-

derlag; ej nog med att hela det franska gardesregementet

den 13 öfvergick till folket, talrika desertörer ur de öfriga

regementena, t. o. m. de utländska, följde dess exempel, och

den 14 Juli fann Besanval nödigt att äfven utrymma Mars-

fältet och med hela sin styrka aflägsua sig från hufvudstaden&

grannskap.

Äfven sedan det visat sig, att folket ej hade något att

befara af trupperna, fortfor upproret att rasa. Den 14 plun-

drade en svärm Invalidhotellets vapenförråd, under det en

annan vände sig mot Bastiljen. Tanken att intaga och för-

störa detta despotismens förnämsta bålverk uppväckte, när

den en gång blifvit framstäld, en allmän entusiasm. En oöf-

verskådlig folkmassa, hvaraf dock största delen blott utgjordes

af åskådare, samlades utanför fästningen. Ehuru besättningen

blott bestod af 82 invalider och 32 schweizare ^ skulle dock

säkert den åldriga borgen, som en gång häjdat själfva den seg-

rande Turenne, kunnat trotsa en oordnad folkhop, och det gjorde

den äfven från kl. 10 på morgonen till 5 på e. m., under hvilken

tid hopen, ehuru förstärkt af 2 kompanier af franska gardet med
kanoner, blott lyckades intaga utanverken. Men äfven här sym-

patiserade soldaterne — åtminstone invaliderne — med folket.

' Enligt en annan uppgift af inalles 138 man.
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Märkande detta och bragt ur fattningen genom folkmassans

talrikhet ville kommendanten de Launay spränga fästningen

i luften, men hindrades därifrån och nödgades slutligen af sina

egna soldater att gifva sig, mot löfte om fritt aftåg för besätt-

ningen. På ett ohyggligt sätt röjde sig då de djuriska instinkter,

som genom upproret väckts till lif hos massan. Trots anförarnes

bemödanden respekterades ej det gjorda aftalet. Några af be-

sättningen mördades \ och de Launay själf misshandlades på det

grymmaste, tills slutligen en kock med en knif afskar hans

hufvud, som uppsatt på en pik i triumf fördes omkring i sta-

den. Vid samma tid hade ett liknande dåd begåtts på ett

annat ställe. Borgmästaren de Flesselles, som ådragit sig folk-

ledarnes misstankar, fördes från stadshuset till Palais-Royal och

mördades på vägen. Äfven hans hufvud kringbars på en pik.

Bastiljens intagande har ofta blifvit prisadt såsom en

storartad hjältedat, och i det första stora parisiska upproret

har det betraktats såsom den vigtigaste episoden, efter hvilken

t. o. m. detta i sin helhet plägat uppkallas. I själfva verket

är dock såväl det ena som det andra öfverdrifvet. Bastiljen

hlef ej eröfrad, utan frivilligt uppgifven. De moraliska följ-

derna af denna händelse blefvo visserligen, såsom vi snart få

tillfälle att se, mycket betydelsefulla, men hvad som under

själfva upprorsdagarna var af afgörande politisk vigt, det

var truppernas olydnad eller affall, hvarigenom hofvets ne-

derlag var afgjordt redan, innan Bastiljens intagande ens

kommit på tal. Denna händelse bildar i själfva verket blott

ett efterspel, som ej erbjöd synnerligt stora svårigheter, men
i stället gaf en försmak af det stundande skräckväldet-.

' Däribland den officer, som hindrat kommendanten att spränga fäst-

ningen. Anförarne voro en officer, ÉUe, och en inflyttad genevare, Hulin.

2 Den 15 Juli började folkmassan förstöra Bastiljen. Stadsstyrelsen,

som ej kunde hindra det, skyndade dä att själf anbefalla verket, som anför-

troddes ät murmästaren Palloy jämte en talrik arbetareskara. Af stenar

frän de nedbrutna murarne tillverkades Bastiljer i miniatyr, hvilka förära-

des ät departementen och ännu kunna ses i franska museer. Bastiljens dyr-

bara bibliotek blef delvis förstördt af folket. Återstoden fördes först till

Hotel de ville och hamnade slutligen i Bibliothéqiie de Varsenal. Den
konstituerande församlingen beslöt dess utgifvande, men först i vår tid har

det skett genom den samvetsgranne forskaren Ravaisson.
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Naturligtvis iitöfvade händelserna i Paris ett afgörande

inflytande på förhållandet mellan konungamakten och natio-

nalförsamlingen. Ännu den 13 och 14 var dock ställningen

oklar. Församlingen, fruktande att hofvet skulle afgå med
seger, förklarade sig permanent för att därigenom betrygga

sina medlemmars personliga säkerhet samt i händelse af behof

genast kunna ingripa, betygade de afskedade ministrarne sitt

förtroende och gjorde genom deputationer konungen föreställ-

ningar om nödvändigheten af truppernas bortsändande, men
erhöll blott undvikande svar. Snart kunde dock ej hofpartiet

undgå att märka sitt nederlag, och sedan konungen sent på

aftonen den 14 genom hertig de Liancour underrättats om
hvad som tilldragit sig', infann han sig den följande dagen,

åtföljd af sina två bröder, i församlingen, i samma ögonblick

som en n}^ deputation var på väg att afsändas till honom.

Han mottogs med dyster tystnad; Mirabeau hade uppmanat

därtill, sägande, att »folkens tystnad är en lexa för konun-

garne», men då Ludvig tillkänn agifvit truppernas återkallande

samt under förklaring, att han satte sin lit till församlingen,

begärt dess bemedling med Paris, utbröt ett allmänt jubel.

Härmed var en försoning åtminstone för tillfället åvägabragt

mellan konungen och församlingen, men efter statskuppsför-

söket såg nationens flertal alt jämt i hofvet den svurne fien-

den till det efterlängtade reformverket, och konungen hade

måst köpa sig fred med en fullständig underkastelse under

nationalförsamlingen; frågan blef nu blott, om denna själf

skulle kunna försvara sin nya maktställning mot den lösgjorda

hufvudstadsdemokratien.

I Paris herskade nämligen alt jämt den största förvirring.

Endast med svårighet lyckades borgarmilisen afvända blodiga

excesser; gatorna voro betäckta med barikader samt uppfylda

af vilda skaror, och hertigens af Orleans agenter arbetade

ifrigt på att i dennes intresse åstadkomma ett allmänt folk-

uttåg till Versailles. Flertalet af folkrepresentanterna ville

emellertid ej veta af hertigens upphöjelse; framför denna

tvetydiga personlighet föredrogo de den i sitt enskilda lif

aktningsvärde konungen, i synnerhet då de nu hoppades att

' Se ofvan s. 153. Den 12 liölls intst plenum.
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helt och hållet kunna ledu honom efter sina önskningar, och

deras angeläo^naste omsorg' blef därför att söka åstadkomma

en försoning mellan honom och sina farliga bundsförvandter

i Paris.

Så snart konungen lemnat salen afsände sålunda försam-

lingen en stor deputation till hufvudstadeu. De mest fram-

stående medlemmarne däraf voro JBailly, Lally-ToUendal

och Lafayette, alla afgjorda fiender till hertigens af Orleans

kandidatur vare sig till kronan eller riksföreståndarskapet.

Den förstnämde känna vi redan.

Grefve Lally-Tollendal var naturlig son till den olyck-

lige öfverste Lall}^ som under Ludvig XV:s regering med sitt

lif fick plikta för misslj^ckandet af Frankrikes indiska kolo-

nialpolitik. Först under fadrens sista stunder underrättad om
sitt förhållande till denne och erkänd såsom hans son, hade

den 15-årige gossen skyndat till hans schavott, men kom för

sent för att träifa honom. Den rörande pietet, med hvilken

han sedan genomdref en revision af fadrens dom och upp-

rättelse åt hans* minne, hade skaffat honom en stor popularitet,

och denna ökades ytterligare genom hans frisinnade uppträ-

dande. Han var en af de 47 adelsmän, som den 25 Juni fri-

villigt förenade sig med det tredje ståndet. 1 hans politiska

åsigter liksom i hela hans person röjde sig en stark känslighet,

kanske en följd af den tragiska händelse, som så djupt in-

gripit i hans ungdomslif, och den idylliska uppfattningen af

konungadömet hade i honom en af sina mest utpräglade re-

presentanter. Bättre än någon annan var han därför egnad

att medverka till den rörande försoningsfest, som nu förbe-

reddes.

Markis de Lafayette åtnjöt en ännu större ryktbarhet

och folkgunst. Han hade spelat en betydelsefull roll under

det amerikanska frihetskriget samt förvärfvat Washingtons

vänskap, och hans liberala tänkesätt, hvarpå han bl. a. visat

prof under notabelförsamlingen 1787, voro så mycket mer

egnade att väcka uppmärksamhet, som han genom sin börd

tillhörde hofadeln. Blott 32 år gammal, rik, frikostig, för-

enande frihetshjältens entusiasm med verldsmannens belefven-

het, var han en af revolutionens mest sympatiska personlig-
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lieter. Dock bar hans inflytande ej alltid varit lyckligt.

Ärligheten af hans öfvertygelse och renheten i hans afsigter

kunna ej sättas ifråga, men en viss orolig fåfänga ^ kom honom
att vilja synas, och hans långt drifna optimism med afseende

på uppfattningen af folkväldet fördunklade ofta hans blick

för sakernas verkliga läge samt hindrade honom att visa er-

forderlig kraft. Vald till deputerad inom adeln, ansåg han

sig i följd af ett löfte till sina valmän till en början hindrad

att deltaga i de gemensamma besluten, ehuru han deltog i

öfverläggningarna, men icke dess mindre blef han, då natio-

nalförsamlingen under den oroliga 13 Juli ansåg nödigt att

gifva den åldrige ärkebiskope Pompignan stödet af en vice-

president, utsedd till denna värdighet.

Deputationeu mottogs i Paris med välvilja och efter ett

anslående tal af Lally-Tollendal öfvergick stämningen till den

mest stormande entusiasm. Genom ett af stadshusets fönster

visades talaren för de hänryckta folkskarorna, och midt emot

Gréveplatseu, där hans far gått till döden, kröntes han med en

blomsterkrans. Därefter utropades Bailly med titeln maire

till Flesselles efterträdare, och Lafayette proklamerades såsom

befälhafvare öfver den parisiska milisen.

Följande dagen underättades nationalförsamlingen om af-

skedandet af de nya ministrarne samt Neckers återkallande-,

och sedan bandet mellan konungen och nationalförsamlingen

sålunda ytterligare tillknutits, lät man honom den 17 Juli

själf infinna sig i hufvudstaden, åtföljd af 100 deputerade från

församlingen. Före afresan tog han nattvarden, uppsatte sitt

testamente och utnämde grefven af Provence till rikets gene-

rallöjtnant, för den händelse hufvudstaden skulle lägga band

på hans' handlingsfrihet. Bailly i spetsen för stadsstyrelsen

räckte honom Pans' nycklar, yttrande, att det var de samma,

som en gång öfverlemnats till Henrik IV, men att, om denne

eröfrat sitt folk, så var det nu folket som eröfrat sin konung.

Efter ankomsten till stadshuset tog Lally-Tollendal åter till

^ »Han gar i deras ledband, som berömma lionom^>, skref Stael v. IIol-

stein till Gustaf 111.

^ I den nya ministären insattes utom de återkallade — Necker. ]\Iont-

morieu, St. Priest och La Luzern — ärkebiskopen af A'ienne.
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orda yttrande: »Se här den kouuiig ni begärt!» hvarefter

Bailly fäste borgargardets kokard på hans hatt och visade

honom för de otaliga folkskarorna. De lifliga bifallsrop, som

härvid uppstego från dessa, voro dödsringningen för det or-

léanska partiets förhoppningar. Kort därpå fick försoningen

en ytterligare underpant genom Neckers återkomst. Hans

färd genom landet blef ett formligt triumftåg, och den dag,

då äfven han i Paris mottog sin andel af folkets hyllning

{den 30 Juli), syntes hans inflytande för alltid befästadt^

Föga kunde han då ana, att det var sista gången han sma-

kade folkgunstens sötma.

I alt detta jubel saknades dock ej en dissonans. Hof-

partiets förnämsta koryféer och de genom den misslyckade

statskuppen mest komprometterade såsom grefven af Artois,

prinsen af Condé, den polignacska familjen, Breteuil, Brog-

lie och Barenten flydde natten mellan den 16 och 17

Juli till utlandet. Det var förstlingen af denna aristokra-

tiska emigration, som skulle blifva en af de förnämsta orsa-

kerna till Frankrikes olyckor. Hällre än att böja sig för

tingens nya ordning underkastade sig den misslyckade stats-

kuppens upphofsmän landsflyktens lidanden, dock med hemlig

förhoppning att i utlandet kunna bereda medel till återupp-

rättandet af det samliällsskick, utan hvilket de ej kunde tänka

sig Frankrike såsom sitt fädernesland. Erkännas bör emeller-

tid, att äfven farhågan för deras personliga säkerhet var egnad

att drifva dem till ett sådant steg. Demagogerna i Palais-

Royal uppmanade öppet de vilda skaror, som alt jämt hotade

hufvudstadens säkerhet, att göra kort process med de personer,

hvilka de betecknade såsom »folkets» fiender, och den 22 Juli

visade en ohygglig händelse, att dylika ord blott föllo i alt

för god jord. Den tillämnade ministern Foulon hade dolt sig,

utspridande att han var död, men han upptäcktes och fördes

' Vid detta tillfälle tog Necker ett steg, som mera hedrade hans

hjärta än hans omdöme, nämligen att af Paris konmiimaLstyrelse bönJaUu
om nud för Besanval, som fängslats och anklagats för attentat mot folket.

I den allmänna hänförelsen blef amnestien beviljad, men sedan förklarades

den för olaglig. Besanval blef emellertid frikänd af Chatelet (en särskild

domstol för Paris).
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till Paris. Lafayette och kommunalstyrelsen gjorde alt för att

rädda honom, nien folkmassan, som blifvit till ytterlighet upp-

retad genom ryktet, att han yttrat, att folket, om det ej hade

bröd, kunde äta hö, bemäktigade sig den 74-årige gubben och

hängde honom utan förbarmande på en gatlykta. Omedelbart

därefter mördades äfven hans måg, intendenten i Paris JBer-

thier de Sauvigny\

Vi hafva i det föregående yttrat, att Bastiljens fall med-

förde moraliska verkningar af stor betydelse. I själfva verket

har knappast något gjort ett så lifligt intryck på samtidens

inbillningskraft som denna händelse. Bastiljen framstod för

folkmedvetandet ej blott i Frankrike, utan i hela den bildade

verlden såsom symbolen för Fancieu régime-, och de otaliga

skaror, som i Europas olika länder genom upplysningslitera-

turen upptändts af längtan efter en förnuftigare samhällsord-

ning än den, som Europa då företedde, hälsade därför dess

fall såsom gryningen af en ny dag. Alldeles utan grund

var ej häller denna uppfattning. Om också själfva inta-

gandet af den gamla borgen i och för sig ej var något så

Öfvermåttan märkeligc, så var det dock folkefs seger, som

satte nationalförsamlingen i tillfälle att hörja det prahtislca

genomförandet af de många verkliga sanningar, som upp-

lysningsfilosofien uppdagat, och ehuru detta genomförande ej

gick så lätt och ledigt som man då hoppades, utan många

bittra missräkningar skulle följa på den första förtjusningen,

så har dock hvad som då börjades sedan alt jämt fortsatts

inom allt vidare och vidare kretsar.

1 synnerhet blef intrycket öfverväldigande inom Frank-

rike. Hvarthälst nyheten framträngde, att despotismens star-

kaste värn och fäste ej förmått motstå folkviljan, reste sig

de af förtrycket, hungersnöden och de revolutionära lärorna

förvildade massorna. Anarlden, hvaraf Frankrike alt sedan

valen varit hotadt, men som hittills yttrat sig i sporadiska

oordningar, bröt nu ut i en stor, hela landet omfattande våd-

eld. Alla de, som hittills haft sig anförtrodt samfandsordnin-

' Efter denna händelse blef uttrycket »ä la lantcrnci) (till lyktan —
nämligen mot aristokraterna) ett allmänt revolutionärt slagord.

2 Vid dess fall funnos dock där ej mer än 7 fångar.
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gens upprätthållande, stodo härvid vanniäktiga. Officerarne

vågade ej lita på sina soldater, parlament, intendenter, niu-

nicipala ämbetsmän voro glada, om de blott kunde rädda sig

undan hopens raseri. Denna allmänna och så lätt åstadkomna

förstöring visar i själfva verket, huru fullständigt den gamla

samhällsordningen här spelt ut sin roll. »Det är icke» —
yttrar Sorel — »revolutionen, som förstört styrelsen; det är

emedan styrelsen var förstörd, som revolutionen triumferar.»

Om någon säkerhet till person och egendoui under dessa

förhållanden kunde beredas, hade man därför att tacka de

revolutionära municipalstyrelser och borgargarden, som efter

det af Paris gifna föredömet bildade sig öfver alt i städerna,

men hvad som i dessa ohjälpligt föll ofPer för hopens raseri

var alt, som sammanhängde med det gamla skatteväsendet,

såsom tullbariärer, byråer för saltskatten o. d. På landsbygden

var tillståndet ännu sorgligare. Där tillämpade bönderna nu

på sitt sätt de nya lärorna. Friheten var för dem frihet från

de seignöriella rättigheterna; i det länsherrliga slottet sågo

de den Bastilj, under hvars tryck de lefvat, och rundt om
landet sköflades eller brändes slotten, mördades deras invånare,

om de ej voro nog lyckliga att kunna rädda sig genom flykten,

och framför alt förstördes utan misskund de förhatliga jorde-

böckerna. Det blef ett nytt jacqiierikrig^ men ännu fruktans-

värdare än det, som rasat i det 14:de århundradet. Dess

ohyggligheter kunna naturligtvis ej försvaras och många oskyl-

diga föllo därunder offer, men man undrar mindre på folkets

förbittring, när den franska aristokratiens oefterrättlighet 1787

kunde aflocka den aristokratiske engelsmannen Young
följande utrop: »Om jag blott en dag vore lagstiftare i

Fi'aukrike, skulle jag låta dessa stora seignörer dansa!» Genom
jacquerierua erhöll naturligtvis den adliga emigrationen en

ytterligare tillväxt.

Till dessa olyckor var nationalförsamlingen ej utan skuld.

Hade hon på ett praJdisM sätt fattat sin uppgift, skulle hon
först af alt gripit sig an med de feodala bördornas och de

obilliga skatternas aflyftande, då dessa dock utgjorde själfva

grundorsaken till det gamla samhällets brister, men de »filo-

sofer», som bildade hennes flertal, ansågo det vida vigtigare
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att först fastslå den politiska frihetens allmänna grundsatser.

Knapt hade församlingen genom ståndens förening blifvit fullt

organiserad, förr än man tillsatte ett förberedande konstitu-

tionsutskott (() Juli). Den 9 Juli föredrog Mounier på dess

vägnar hufvudpunkterna i den blifvande konstitutionen, därvid

ställande i främsta rummet en förklaring af de mänskliga

rättigheterna. Den 11 Juli framlade Lafayette, ehuru han

då ännu ej ansåg sig röstberättigad-, ett formligt förslag till

en sådan, och själfva den oroliga 14 Juli fattades beslutet,

att författningen skulle innehålla en rättighetsförklaring, och

tillsattes det egentliga konstitutionsutskottet. Under de första

dagarne efter Bastiljens fall förnötte församlingen sin tid med
mottagande af adresser samt diskussioner öfver frågor af rent

privat natur; det enda, som gjordes till allmänhetens lugnande,

var aflåtandet af en ytterst menlös adress, hvarigenom alla

fransmän »inbjödos till ordningens upprätthållande» (den 23

Juli), och när hon den 27 Juli återgick till lagstiftningsar-

betet, var det för att med all makt egna sig åt diskussionen

om rättighetsförklariugen. Så erhöll Mirabeaus varning, att

folket var mera intresseradt af hjälp i sin nöd än af meta-

fysiska frågor en fruktansvärd bekräftelse. I bondens ögon

voro skatterna och de feodala bördorna den svåraste nöden,

och när församlingen ej syntes vilja bringa honom hjälp där-

ifrån, grep han själf in med grofva händer, obekymrad ora

härigenom alt kastades öfver ända. Så långt gick församlin-

gens förblindelse, att man ännu den 3 Augusti, då underrät-

telser om den allmänna förstörelsen inströmmat från alla pro-

vinser, ej hade något bättre botemedel däremot att föreslå än

en n}^ proklamation, hvari det uttryckligt förklarades, att

församlingen, upptagen med författningsarbetet, nn ej hade

tillfälle att sysselsätta sig med frågan om skatterna och de

feodala utskylderna, som blott var af enskild natur, hvarför

dessa utskylder ovilkorligt skulle utgöras, tills därom kunde

annorlunda beslutas. Med afseende pä de begångna våldsger-

ningarna föreslogs, att församlingen skulle uttala sin ledsnad!

I princip antogs denna resolution, ehuru det beslöts, att den

skulle underkastas en redaktionsförändring. På aftonen föl-

jande dagen (den 4 Augusti) framlades det n3^a förslaget, som
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i sak inuehöll det samma, ehuru ordalagen voro något för-

sigtigare, men då hade så oroande underrättelser om nya

jacquerier ankommit, att t. o. m. bland adelns och presternas

representanter den öfvertygelsen ganska allmänt gjort sig

gällande, att det enda medlet att hindra en fullständi<»; förstö-

relse vore att undanrödja orsaken till folkets raseri, och med »den

franska karaktärens nervösa rörlighet», säger en fransk förfat-

tare (Loménie), slog man då öfver till en motsatt ytterlighet och

utförde på en enda natt ett verk, som på grund af sin in-

vecklade beskaffenhet väl kunnat kräfva en besinningsfullare

behandling. Innan den nämda proklamationen hunnit antagas,

uppsteg Lafayettes svåger, vikomt de Noailles, och efter

honom hertig d'Aiguillon \ båda tillhörande den liberala mino-

riteten inom adeln, och föreslogo en likformig beskattning

samt de feodala rättigheternas aflösning. Detta blef signalen

till en scen af den mest egendomliga beskaffenhet. Liksom

genom ett trollslag öppnades församlingens ögon för vigten

af den sociala frågan, och sinnena fattades af en hänförelse,

som t. o. m. kom de högre stånden att plötsligt glömma den

obenägenhet för en genomgripande social reform, hvarom ej

blott deras cahiers vittna, utan som legat till grund för deras

motstånd mot de gemensamma förhandlingarna. Det uppstod

en formlig täflan i off*ervillighet. Från alla håll framträdde

adelsmän och prester samt föreslogo afskaffandet af sina stånds

företrädesrättigheter, och medlemmarne af det tredje ståndet,

som ej hade några personliga privilegier att offra, erbjödo

monopol och skrårättigheter samt företräden, som hittills till-

kommit vissa städer och provinser. När morgonen grydde,

återstod intet af alla de konstlade skrankor, som Frankrikes

gamla samhällsordning upprest mellan folkets olika afdel-

ningar.

Onekligen var detta ett storverk. Visserligen hade det

för Frankrikes lugna utveckling kanske varit nyttigare, om
dessa reformer småningom kunnat genomföras, men då miss-

förhållandena drifvits till en sådan höjd att alt redan brustit,

var tillfället härtill förloradt. På Europa i dess helhet ver-

kade dessutom det nu af Frankrike gifna föredömet vida

' En son till den ofvan s. 78 omtalade ministern.
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kraftigare därigenom, att hela det föråldrade ståndsväsendet

sålunda i ett slag tillintetgjordes, och hvad Frankrike själft

angår, så blef den likhet inför lagen och den frigörelse af
arbete och jordegendom, som dessa beslut innebm'0, den för-

nämsta reela vinst, som kvarstod, äfven sedan revolutionen i så

många andra hänseenden svikit sina löften. Därför förtjänar

seansen den 4 uiug. 1789 att räknas ej blott såsom en af

revoludonens utan ock såsom en af mänsklighetens skönaste

stunder, enär då ett af de största steg, som verldshistorien

har att omförmäla, togs till upphäfvande af den slags olikhet

i människornas lefnadsvilkor, som, ehuru historiskt förklarlig,

dock ej har sin grund i naturen utan i onaturliga skrankor

på individens fria utveckling, och hvilken det därför är ut-

vecklingens mål att söka bortskaffa.

Detta oaktadt måste det dock erkännas, att besluten af

den 4 Augusti i åtskilligt bära spår af den hast, i hvilken de

tillkommo. Visserligen skedde själfva redigeringen ej på nat-

ten, utan under de följande dagarna, men man iakttog lik-

väl ej därvid nödig betänksamhet. I synnerhet gäller detta

med afseende på föreskrifterna om de feodala rättigheterna.

Vid dessas afskaffande var det församlingens mening att re-

spektera egendomens helgd, och för detta ändamål indelade

hon dem i sådana, som utan vidare skulle upphäfvas, och

sådana, som först mot ersättning skidle försvinna. Till det

förra slao^et räknades den seignöriella domsrätten med alla

dithörande förmåner, jagträtten (som sålunda nu blef fri för

hvarje jordegare), privilegiet att hålla dufslag och kaningårdar,

lifegenskapen i alla dess yttringar och med alla däraf härfly-

tande pekuniära och personliga skyldigheter (taille personnelle,

corvées personnelles etc. etc.) samt alla de åligganden, som

utgjorde kvarlefvor af ett personligt vasallförhållande t. ex.

le droii de guet et de garde^. Till det senare slaget hänför-

des åter alla onera, som, uppkomna såsom pris för en af

egaren till ett fief dominant beviljad fördel, betungade de be-

roende egendomarna, ej blott fasta räntor och afgifter vid

ombyte af egare utan äfven vissa sådana, som innefattades

' Afven den uteslutande riitten till väderHöjlar. (.Täm+". ofvan s.

42 n. 1.)



BESLUTEN AF DEN 4 AUGUSTI 17 89. 205

under les droits de péage och de hanallté, och för alla dessa

skulle sålunda en aflösning ega rum. Härvid begick man
emellertid det väsentliga felet, att ej låta statsmaMen taga

denna angelägenhet om hand. Visserligen tillsattes (12 Au-

gusti) ett riksdagsutskott under ledning af två jurister, Merlin

de Douai och Tronchet^ hvilket närmare fixerade, till hvilken-

dera klassen de särskilda skyldigheterna skulle höra, men man
gjorde ej aflösniugen obligatorisk, man tillsatte ej kommissio-

ner, som hade att förmedla dess genomförande och man tänkte

ej på, att genom lån eller statsunderstöd bereda bönderna medel

till köpesummans erläggandet Lemnade åt sig själfva, sågo

sig dessa oftast ej i stånd att på lagligt sätt ernå den utlof-

vade frigörelsen, och sålunda blefvo dessa beslut för dem en

källa till missräkningar, så mycket bittrare, som församlingen

hade oförsigtigheten att i spetsen för sitt dekret sätta en

förklaring, att hon »helt och hållet tillintetgjorde den feodala

regimen». Följden häraf blef, att censitären vanligtvis be-

gagnade sig af den rådande laglösheten för att utan ersätt-

ning fritaga sig äfven från de skyldigheter, som blifvit be-

stämda till aflösning, ehuru dock dessa, såsom vi veta, ofta

representerade den köpeskilling, för hvilken han förvärfvat

sin jord samt dessutom för många adelsmän utgjorde deras

enda egendom, och sålunda inträdde i verkligheten den kränk-

ning af eganderätten, som församlingen velat förekomma. Men
härigenom rubbades på ett betänkligt sätt grundvalarna för

alt ordnadt samhällslif, och adeln, redan benägen att med
missnöje betrakta själfva besluten af den 4 Augusti-, fick

' Det är klart, att, om staten anser vissa egendomsförhållanden sä

förderfliga, att de måste bort, är det hans skyldighet att, om så blir nödigt,

själf bereda medel till deras exproprierande. Så skedde t. ex. vid slafveriets

afskaffande i de engelska kolonierna (1833) och äfven i den svenska kolonien

St. Barthélemy (1846—7). Ett exempel, hvaraf man 1789 kunnat hemta lär-

dom, var den 1771 i Sardinien företagna aflösningen af de feodala bördorna.

Äfven i denna sak torde föraktet för konkreta detaljer och förkärlek for

abstrakta regler liafva spelat en roll, Arthur Young hörde genast efter be-

slutens fattande personer anmärka, att det var en grijmhet att utfärda en

dylik förklaring utan att på samma gäng reglera dess genomförande.

^ Den hänförelse som den 4 Aug. fattade de adliga representanterna

delades säkerligen ej af de djupa lederna bland deras stånd. Diskussionerna



206 DET GAMLA SAMHÄLLETS FALL.

grundade skäl att afsky eii revolution, som for tusenden bland

dess medlemmar medförde ekonomisk ruin.

Hvad presterna angår hade de under natten den 4 Au-

gusti lofvat att afstå från sina sportler samt att medgifva

tiondens förvandling till en penningafgift eller dess af-

lösning, men vid beslutens redigerande stannade man ej här-

vid, utan den 11 Augusti beslöts, att tionden skulle helt och

hållet afskatfas mot att staten öfvertog presternas aflöning.

Förgäfves motsatte sig Sie3'és denna åtgärd, påpekande att

härigenom jordegarne skulle gynnas på de öfriga samhälls-

klassernas bekostnad. Mirabeau understödde med sitt mäktiga

ord förslaget, och genom dess antagande öppnades vägen till

en radikal ombildning af hela kyrkoväsendet. För öfrigt inne-

höllo besluten, att domareämbetenas säljbarhet (och däraf föl-

jande ärftlighet) skulle afskaffas (dock mot ersättning för inne-

hafvareu) samt i sammanhang därmed en kostnadsfri rätts-

skipning införas; att alla privilegier med afseende på skatte-

frihet skulle upphöra; att tillträde till alla ämbeten skulle

vara oberoende af börden ; att alla lokala privilegier skulle

bortfalla; skråväsendet reformeras samt oförtjänta pensioner

undertryckas ^ Den 11 Augusti var alt färdigt, den 13 hölls

Te Deuni i närvaro af konungen, en medalj präglades till

åminnelse af det stora verket, och Ludvig XVI antog på för-

samlingens begäran hederstiteln : ^Den franska frihetens åter-

ställare».

angående beslutens redigering visa för öfrigt, att äfven hos de förre en reak-

tion snart gjorde sig gällande.

' Med anledning häraf offentliggjordes sedan (April 1790) »den röda

boken». .Jämf. Not I till Bok I.
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Nydaningsverket.

Rättiglietsförklaringen. Partierna inom församlingen (höger, venster

och center). Tväkammarsystemets förkastande. Det suspensiva vetot. Upphets-

ningen i Paris. Nationalgardet. Camille Desmoulins, Danton, Marat. Nö-

den i Paris. Uttaget till Versailles den 5 och 6 Oktober. Konungens och

nationalförsamlingens förflyttning till Paris. Klubbväsendet. Mirabeaus första

försök att stäfja anarkien. Beslutet om kyrkogodsen. Förkastandet af

det parlamentariska styrelsesättet. Den nya förvaltningsorganisationen. Det

nya rättsväsendet. Presterskapets civilkonstitution. Undervisningsväsendet.

Markis de Favras. Federationsfesterna. Adelskapets upphäfvande. Festen

der 14 Juli 1790. Hotande militäranarki. BouiUé i Nancy. Den nya

härorganisationen. Nya oroligheter'.

Så snart redaktionsarbetet på besluten af den 4 Augusti

blifvit afslutadt, återgick nationalförsamlingen med förnyad

ifver till behandlingen af rättighetsförldaringen. Vid sidan

af det ursprungliga, lafayetteska förslaget framlades härunder

ett dylikt af en redigeringskomité, som församlingen tillsatt

och i hvilken Mirabeau var medlem, men äfven flere enskilda

deputerade framkommo med formliga förslag eller utredningar

i ämnet. Bland dessa förtjänar i synnerhet att märkas Moit-

niers och Sieyes\ Den förre ville ej, att förklaringen skulle

vara »metafysisk», utan fastställa hvad som bäst passade för

Frankrike; han definierade friheten såsom »intet annat än

säkerhet till egendom och person», uppvisade med historiens

tillhjälp, att en dylik säkerhet äfventyrades lika m3'cket genom
en oinskränkt folkmakt som genom enväldet samt att dessutom

det senare lätt framgår ur den förra, och fordrade därför med
Montesquieu en fördelning af samhällsmyndigheten. Den se-

' Literaturanvisningar, se Not IV.
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nares framstiillning var däremot sa mycket mer »metafysisk»,

i det den ur människonaturens allmänna beskaffenhet sökte

framkonstruera en allmängiltig samhällsordning. Dock ville

Sieyés ej »jämlikhet i medel» (i rikedom, snille o. s. v.), utan

blott »i rättigheter», och han häfdade dessutom kraftigt indi-

videns frihet. Att han, skattande åt tidens optimism, ej insåg,

att denna för att blifva betryggad kan behöfva skyddas så

att säga mot sig själf, visar emellertid hans naiva fordran,

att rättighetsförklaringen skalle innehålla ett ovilkorligt för-

bud mot att använda militärmakt till den inre ordningens

upprätthållande.

Intet af de framstälda förslagen blef emellertid oför-

ändradt antaget, utan rättighetsförklariugen i sin definitiva

form framgick ur öfverläggningarna i själfva församlingen

och utgör en kompromiss mellan de olika meningsriktningarna.

Den 26 Augusti var den fullbordad ; den bestod af en inled-

ning och 17 paragrafer.

Både då och sedan har med eftertryck framhållits det

olämpliga i att på detta sätt börja med fastslåendet af all-

männa regler, innan man i hvarje särskildt fall pröfvat livad

som var praktiskt utförbart. Den 1 Augusti hade Malouet

påpekat detta, men på f. m. själfva den 4 Augusti hade be-

slutits, att den nya författningen skalle börja med förklaringen,

och Mirabeau misslyckades, då han (d. 18 Aug.) sökt afvända

de betänkliga följderna häraf genom att yrka på slutredak-

tionens uppskjutande tills författningens speciella delar blifvit

färdiga, hvarigenom förklaringen blott skulle blifvit en sam-

manfattning af dessa ^ De antydda farorna ökades ännu mer

genom förklaringens innehåll, i hvilket man igenfinner tidens

optimistiska benägenhet att förbise den inom människolifvet

oundvikliga intressestriden- samt att tro på möjligheten af en

• I följd af sin abstrakta karaktär slog rättighetsförklaringen icke synner-

ligt an pä den praktiske Mirabeau. Hans uttalanden under frågans behand-

ling vittna tydligt härom.

^ Se ofvan s. 134 n. 4. förklaringens definition pä frihet. Genom ett

tillägg antyddes visserligen nu, att individens frihet (»utöfningen af hans

naturliga rättigheter») kunde behöfva inskränkas till skydd för andras rättig-

heter, men hade man rätt förstått betydelsen häraf, hade man nog valt en

annan definition.
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absolut jämlikhet; dock gick mau i sistnämda hänseende ej

ända derhän att, såsom Lafayette ursprungligen föreslagit,

utan vidare förklara, att alla människor skulle vara lika, utan

tillade : i rättigheter. Framför alt betänkligt var dock, att

man såsom rättighetsförklaringens ändamål utryckligt angaf

(i inledningen), att den skalle göra det möjligt att i hvarje

ögonblick pröfva, huruvida den verkställande och lagstiftande

maktens handlingar voro berättigade (öfverensstämmande »med
hvarje politisk institutions ändamål») samt (§ 2) upphöjde

motstånd mot förtryck till en af de »naturliga och oförytterliga

mänskliga rättigheterna». Detta kunde nämligen rent af inne-

bära en uppmaning till uppror mot församlingen själf och dess

blifvande verk. Rousseau både, såsom vi veta, proklamerat, att

förtryck var för handen, så snart folket på en representation

öfverflyttade sin lagstiftande makt; nu förklarades visserligen

(§ 6) i enlighet med Rousseau, att »lagen är ett uttryck af

folkviljan», men man tillade i enlighet med Mably, att folket

äfven kunde utöfva lagstiftningen genom representanter, och

själfva nationalförsamlingen var ju en tillämpning af denna

regel. Med rättighetsförklaringen och samhällskontraktet i

hand kunde sålunda uppviglare uppkalla »folket» att resa sig

mot församlingen, och alldeles tydligt var rätt till uppror för

handen, om något af församlingens beslut komme att afvika

från rättighetsförklaringens grundsatser. Samma risk löpte

naturligtvis äfven den verkställande maktens högsta represen-

tant: konungen, och detta så mycket mer som det stadgades

(§ 15), att samhället hade rätt att fordra räkenskap af hvarje

offentlig tjänsteman (agent public), men konungen var ju äfven

en sådan, och nu stod man i begrepp att förklara honom
oansvarig! Äfven med afseende på de mest tilltalande af

rättighetsförklaringens stadganden, såsom likhet inför lagen,

personlig säkerhet o. s. v., kan man anmärka att de ej

bort förklaras såsom »naturliga och oförytterliga mänskliga

rättigheter». Erfarenheten visar nämligen, att de ej äro så-

dana, ty hos stora afdelningar af människoslägtet skulle deras

genomförande helt enkelt vara en omöjlighet; i stället för att

vara en mänsklighetens medfödda arfvedel äro de helt enkelt

en produkt af mänsMighetens utveckling, eller för att tala
S. J. Bol-thius. Franska revolution e?., 2:a uppl. ]4
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med den samtida literatören Hållet du Pan^: människornas

d. v. s. individernas säkerhet, jämlikhet etc. etc. bero ej på
naturliga rättigheter utan på öfverenshomna d. v. s. lagar; ty

de förra innebära ett fritt bruk af individernas förmögenheter,

och då dessa äro olika, leda de därför till brist på jämlikhet

och förtryck; först genom de senare är det som dessa sorgliga

följder af de naturliga rättigheterna kunna inskränkas inom

måttliga gränser, och de mänskliga rättigheterna böra därför

vara oskiljaktiga från de medborgerliga. »Att förklara rättig-

heterna är följaktligen att förklara lagarna eller ock att göra

en onyttig sak.» Han påpekade också, att engelsmännens

rättighetsförklaring (declaration of rights) blott innehöll verk-

liga lagstadganden, och att amerikanernas frihet ej grundade

sig på deras rättighetsförklaringar utan på deras författningar

(kartor).

Det berättigade i alla dessa aumärkningar torde svårligen

kanna bestridas, och dock vore det helt visst en ensidighet att

på grund af dem blott klandra. En förklaring till att frans-

männen 1789 ej liksom engelsmännen 1689 sökte grunden till

sin frihet i positiva och historiska rättigheter utan i abstrakta

allmänt mänskliga, ligger redan däri, att enväldet beröfvat

den franska folkfrilieten alla historiska grundvalar, men dess-

utom var ett dylikt tillvägagående helt och hållet öfverens-

stämmande med tidsandans riktning. Majoriteten inom natio-

nalförsamlingen var ej ensam om sitt svärmeri för att män-

niskans rättigheter nu skulle förklaras, utan inom hela den

bildade verldenfann man allmänt denna tanke »gudomlig». För-

nämligast genom att välja denna form var det, som församlin-

gen inom hela Europa förmådde skatia erkännande åt de stora

idéer hon hade att förkunna, ty vid sidan af alt det omogna

och förflugna, som rättighetsförklaringen innehöll, funnos verk-

ligen däri stora och sanna idéer: hvad engelsmännen förvärfvat

åt sig genom sin revolution, de verkliga landvinningar, som

människoanden genom upplysningsfilosofien hade gjort, de för-

bättringar, som det franska folket så enhälligt fordrat genom

sina cahiers, hafva därigenom blifvit hela den ci\'iliserade verl-

dens arfvedel. Först och främst möta oss härvid själfstyrelsens

' Se om honom Not I.
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stora grundsatser: att ingen lag får stiftas, ingen skatt på-

läggas utan folkets samtycke (§§ 6 och 14); vidare den verk-

liga jämlikhetens: likhet inför lagen och förtjänsten såsom enda

befordringsgrund inom samhället (§ 6 och 13) samt slutligen

den personliga säkerhetens och frihetens: att ingen får häktas

eller straffas annat än enligt lagens former (§§ 7 och 8); att

ingen får oroas för sina åsigter, jämväl de religiösa, om han

ej stör den lagliga ordningen (§ 10); egendomens helgd (§§

2 och 17) samt tal och tryckfrihet inom lagens gränser (§ 11).

Då det förklarades att hvarje samhälle, inom hvilket stats-

myndigheten ej är fördelad, saknar en konstitution (§ 16),

erkände man också principielt, att de personliga rättigheterna

behöfde skyddas mot en oinskränkt statsmakt, om man också

sedermera tillämpade denna delning alt för mycket i Mablys

ande. Dessa rättighetsförklaringens stora och berättigade prin-

ciper förefalla vår tid så naturliga, att vi lätt frestas att halka

förbi dem för att i stället förvånas öfver, att denna berömda

urkund kunnat innehålla så mycket oforstånd som den gjorde,

men just detta, att dessa principer nu synas så själfklara, är

det bästa beviset på, huru kraftigt de genom revolutionen

inpräglats i det allmänna medvetandet.

Efter principernas fastslående öfvergick församlingen till

den egentliga författningen, och blef sålunda nu i egentlig me-

ning hvad hon vsnAigen ka\la,s: honstituerande. Det verk hon

härvid utförde har, äfven det, kraftigt bidragit till att befästa fri-

hetens och jämlikhetens grundsatser i det allmänna bildade före-

ställningssättet, men det har också tydligast visat hvad som
var hennes förnämsta svaghet: filosofiskt bildade men praktiskt

oerfarna, förstodo hennes medlemmar bättre att uppställa all-

männa grundsatser än att tillämpa dem i verkligheten. Att

författningen skulle bli mouarkisk, ansågs såsom ett axiom,

och kronans ärftlighet och konungens okränkbarhet antogos

också utan diskussion (den 15 Sept.). Emellertid hade man
redan förut börjat finna, att det ej var så lätt att förlika

denna styrelseform med de rousseauska dogmerna. Hvad som
först uppenbarade denna motsats var den efter den 2S Aug.

på dagordningen stående frågan, huruvida konungen skulle

hafva veto med afseende på lagstiftningen. Att tillerkänna
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honom ett sadaut syntes å ena sidan alldeles oförenligt med
läran om la volonté générale, men å andra sidan såsom en

oundviklig följd af det monarkiska statsskicket. Det var också

denna fråga, som först åstadkom den ^^ar^i^ntp^erm^ inom

församlingen, hvilken sedan blef bestämmande äfven för de flesta

andra ärenden. Till en början framträdde den samma blott

i en sammanslutning af äsigter, hvarvid trenne hufvudrikt-

ningar, en reaktionär, en moderat och en radikal g;jorde sig

gällande. Ända till medlet af Oktober (efter flyttningen till

Paris) fortforo de deputerade i allmänhet att placera sig efter

stånd — liksom de olika drägterna till dess bibehöllos —
men småningom började likasinnade taga plats tillsammans,

och härigenom kom församlingen att äfven lokalt sönderfalla

i tre grupper; dessa togo t. o. m. sina namn efter de platser,

de händelsevis intagit i förhållande till presidenten (frän denne

räknadt), och kallades sålunda höger, center och venster, namn
hvilka genom dem vunno en sådan ryktbarhet, att de sedan

öfvergätt till tekniska termer inom hela det parlamentariska

lifvet. Af dessa benämningar vilja vi också från första stund

begagna oss, om också detta i någon mån kan innebära en

autecipation *.

Högern utgjordes i allmänhet af de adelsmän och prester,

som motsatt sig föreningen med det tredje ståndet. Den
skulle hälst sett Ijesluten af den 4 Augusti ogjorda liksom nu

mera hela revolutionen. Dessa adelsmän, parlamentsråd och

andliga dignitärer, som för ej länge sedan så käckt angripit

enväldet ocli yrkat på politisk frihet, begärde nu ej något

bättre än att få söka skydd bakom tronen. De voro nu »för

konungen, emedan det öfverensstämde med deras eget in-

tresse», skref Axel v. Fersen till sin far, och naturligtvis var

' Till en börjnn täflade också andra benämningar om väldet, säsom

»de svarta», »drottningens sida» för högern och »Palais-Royals-sidan» för

venstern. Med afseende pä revolutionens partibildningar ma för öfrigt

märkas, att ehuru de faktiskt existerade, voro de ej säsora t. ex. i England

officielt erkända. Man ansäg det förnedrande för sin själfständighet att er-

känna partidisciplin, hvarje talare affiekterade att tala i sitt eget namn, ej

i partiets, och partisammankomsterna voro hemliga. Detta gäller äfven den

lagstiftande församlingen och konventet, ehuru partibanden dä starkare ät-

drogos.
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härmed deras ställning till vetofrågan gifven. För öfrigt voro

de fiender till alt, som kunde gifva stadga åt den nya ord-

ningen. På grund häraf ville de ej vara med om det i sam-

manhang med vetofrågan framstälda förslaget om ett två-

kammaresystem \ en tanke, h vilken, som vi veta, också i och

för sig var förhatlig för den franska adelns flertal; ja stundom

drogo de ej ens i betänkande att vid omröstningarna under-

stödja de mest radikala förslag i hopp att härigenom åstad-

komma en sådan förvirring, att en fullständig återgång till

]'ancien régime skulle blifva den enda räddningen, och i all-

mänhet bestod deras parlamentariska taktik i att genom tra-

kasserier af hvarjehanda slag försvåra riksdagsarbetet-. Denna
rent negativa riktning hos högern fann slutligen äfven sitt

uttryck däruti, att en stor del af dess medlemmar emigrerade

och sålunda fullständigt lemnade fältet fritt för ordningens

fiender.

Då partiets hufvudmassa utgjordes af politiskt oerfarna

landtjunkare, är det naturligt att det ej egde någon synnerlig

rikedom på parlamentariska förmågor. Till dess mest be-

märkta medlemmar hörde (PÉprémesnil och vicomte de Mira-
heau. Den förre, nu adlig representant för Paris, älskade att med
lidelsefulla afbrott oroa de liberala talarne, dessa förhatliga

kämpar, som uppvuxit ur hans egen obetänksamma draktands-

sådd. Den senare, yngre broder till den store folkledaren

och invald i adelskammaren, hade sin slägts hela våldsamhet,

var utsväfvande såsom brödren, ehuru tor att begagna hans

egen utsago denne endast lemnat honom öfrig en last : omått-

lighet i mat och dryck ^, men han saknade dennes högre egen-

' Skilnaden mellan partiets ställning till denna fråga och frågan om
ett oinskränkt veto framgår bl. a. däraf, att då detta vid omröstningen hade

325 anhängare i församlingen, kunde tvåkammarsystemet blott vinna 89

röster. Centern röstade för båda förslagen.

^ Partiet sökte äfven verka genom pressen. Dess mest bekanta tid-

ningar voro: Ami du roi, des Frangais et de Vordre, utgifven af

Montjoie, äfven bekant genom en reaktionär Histoire de la Revolution

de FrYcnce, samt Actes des apötres, hvilken sistnämda utmärkte sig genom
sin ytterliga hätskliet och i hvars utgifvande den yngre Mirabeau och den

spirituella literära äfventyraren RiiyCirol togo verksam del.

^ Han kallades fÖr sin fetma Mirabeau- Tonneau (tunnan). Fadren
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skaper. Han kan dock ej fraukännas en viss fyndighet och

kvickhet samt. mycket mod, af hvilka egenskaper de förra

kommo honom till pass i de parlamentariska fejder, den se-

nare i de gatustrider mot förbittrade »patrioter», i hvilka han

med samma oförvägeuhet störtade sig. Förgäfves sökte han

dock täfla med brödren såsom talare, och känslan af hans

underlägsenhet både i detta och andra hänseenden uppfylde

honom med en bitterhet, som blott ökades af dennes öfver-

seende. Så liksom personifierade sig tidens stora motsats i

striden mellan dessa båda bröder, en strid som endast på den

äldres sida fördes med värdighet. Den yngres uppträdande

gick förnämligast ut på att skandalisera församlingen, i h vil-

ken han t. o. m. skall hafva infunnit sig berusad ^

Både d'Eprémesnil och Mirabeau voro egentligen blott

högerns énfants terribles; dess enda verkligt parlamentariska

förmågor voro abbé Maury och Cazalés, och det är beteck-

nande för den franska aristokratiens politiska oduglighet, att

ingendera af dessa kunde sägas vara utgången ur dess led.

Maury var son af en skomakare, och hade tidigt genom
sin kvickhet, vältalighet och sina vittra intressen ådragit sig

uppmärksamhet både af sina andliga förmän och den vittra

verlden. Verldsligt sinnad, ja i grunden knappast en »troen-

de», såg han liksom så många andra i kyrkan blott eii vädjo-

bana for sin ärelystnad, och det torde ej vara en orättvisa att

antaga, det själfviskheten hade en ganska väsentlig del i hans

ifver att försvara den sakernas ordning, h varpå han grundat

sina förhoppningar. Hans kamp mot revolutionen var helt

och hållet negativ, bestod uteslutande i protester; fåfängt

söker man däri några verkliga politiska idéer, men han var

ständigt stridsfärdig, fyndig och en mästare i den jesuitiska

vältalighetens konst -.

föredrog honom för sin äldre son, antagligen emedan han ej inblandat sig

i familjetvisterna.

' Han emigrerade före församlingens slut och uppsatte till revolutio-

nens bekämpande en egen frikår, men dog den 15 September 1792.

^ Efter den konstituerande församlingens upplösning, emigrerade han

och utnämdes af påfven till kardinal och biskop af Montefiascone. När

fransmännen 1798 upprättade den romerska republiken, flydde han till Ryss-

land, men återkom tUl sitt stift med den segrande Suvorov. 1804 föröd-
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Cazales tillhörde en nyadlad ämbetsfamilj, men hade

egnat sig åt krigstjänst. Hos honom fans en ärlig öfvertygelse

och ett verkligt politiskt system. Han önskade en likformig

beskattning, men ansåg aristokratiska mellanmakter nödvän-

diga såsom ett värn mot pöbeltyranni och var därför en ifrig

anhängare af ståndsförfattniugen. På dess grund önskade

han en konstitutionell monarki, men konungadöme och ari-

stokrati voro för honom ej ändamål, utan medel i samhälls-

ordningens tjänst, och när konungen den 27 Juni själf upp-

manade till ståndens förening, motsatte han sig denna åtgärd

sägande, att konungadömet stod öfver konungen. Utom Mira-

beau var han kanske den enda i församlingen, som i nämn-

värd grad hade blick för det verkliga, på historisk grund

uppvuxna samhället, men han misstog sig, då han tilltrodde

den dåvarande franska adeln att till gagnet vilja och kunna

vara en aristokrati. Högerns prelater och landtjunkare, för

hvilka samhällsordningen egentligen ej var något annat än

privilegier och tionde, applåderade visserligen den vältalighet,

med hvilken han i nationalförsamlingen bekämpade de demo-

kratiska idéerna, men förmådde ej fatta hans politiska åskåd-

ning. Han lyckades därför aldrig samla ett verkligt parti,

och emedan han ej blott protesterade mot revolutionen, utan

därur ville, om ock på konservativ grund, utveckla en bättre

samhällsordning, betraktades han af dem, för hvilka han käm-

pade, själf nästan såsom en revolutionär; då han efter ko-

nungaparets misslyckade flykt (1791) lemnade landet, mottogs

han med ohöflighet i Koblenz, den emigrerade hofadelns hög-

kvarter ^, under det att där all möjlig artighet visades Maury.

mjukade han sig för Napoleon och sökte nu genom kryperi mot denne

bereda sin lycka. Då Napoleon kommit i strid med påfven, upphöjdes han

också till ärkebiskop af Paris, men invecklades härigenom i hans fall. Han
miste sitt ärkebiskopsdöme, hölls en tid af påfven i fängelse och dog glömd

och föraktad 1817.

' Han återvände då, men emigrerade ä nyo efter konungadömets fall

den 10 Augusti 1792 (efter Bastiljens fall hade han försökt emigrera, men
af en folkhop tvungits att återvända) och begaf sig till England, där han

blef vän både med Burke — revolutionens stora fiende — och Fox — dess

hängifna beundrade. Under konungens rättegång ville han skynda till dennes
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I centern kan urskiljas en högra och en venstra afdel-

ning. Den förra, de opartiske som den själf kallade sig, var

uppriktigt tillgifven revolutionen, men dess medlemmar ön-

skade ej blott frihet, utan äfven garantier för ordningens

upprätthållande ^ Hit hörde Malouet^ Mounier och Lally-

Tollendal, hvilka alla vi redan känna, samt grefve Clermont-

Tonnerre^ sonson af en tapper marskalk, en varm vän af sam-

vetsfriheten och den verksammaste ledaren af den adliga mi-

noritet, som den 25 Juni förenade sig med det tredje ståndet.

Desse män förtjäna utan tvifvel att räknas till Frankrikes

ädlaste fosterlandsvänner. Deras dröm var den engelska fri-

hetens omplantering på fransk mark, och i Montesquieu, ej i

Rousseau, hade de sin politiska lärofader. Af det kungliga

vetot voro de ifriga anhängare, och ehuru de ansett nödigt

eller funnit sig i, att den konstituerande nationalförsamlingen

för att besegra ståndsprincipen antog enkammaresystem, upp-

bjödo de alla sina krafter för att i den blifvande konstitutio-

nen skaffa rum åt tvåkammaresystemet. »Två makter (konung

och en riksdag på en kammare) skulle strida, till dess endera

var krossad; tre (konung, senat och underhus) skulle behålla

jämvigten», detta var hufvudtanken i deras politiska troslära.

Det är emellertid fara värdt, att de förhoppningar de gjorde

sig om följderna af det engelska statsskickets öfverflyttning

till Frankrike voro alt för öfverdrifna. Hvad de egentligen

uppfattat af detta var förhållandet mellan regeringen och re-

presentationen, men ej de förutsättningar, på hvilka det hvi-

lade, särskildt dess ur aristokratisk grund uppvuxna starka

kommunala själfstyrelse. För öfrigt lemnades de på alla håll

utan stöd. Högern och hotadeln hatade dem såsom revolutio-

närer. För att förmå församlingens liberala majoritet att

öfverse med deras ljumhet gent emot den rousseauska tros-

läran hade de behöft en Mirabeaus alt betvingande vältalig-

het, men däraf voro de ej mäktiga, och de saknade äfven den

i det parlamentariska lifvet nödvändiga förmågan att i viss

mån lärapa sig efter omständigheterna. Hällre än att uppoffra

bistånd, men fick ej lejd. Han iiterkoni under konsulatet, men tjänade ej

Napoleon och dog 1805.

' Dess åsigter förfäktades inom pressen förnämligast sl( Målet Du Paii.
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någon af siua älskliugsteorier offrade de alt \ Ännu mindre

dugde de till folkledare; respektabla som de voro, kände de

blott leda och afsmak vid åsynen af den framträdande folk-

yran och blefvo också snart föremål för häftiga anfall i Palais-

Royal. De hade hoppats att finna ett kraftigt stöd hos La-

fayette, som visserligen nu ej deltog i församlingens arbeten,

sedan han blifvit chef för den parisiska krigsmakten, men

såsom sådan kanske var den mäktigaste mannen i riket. Om
också i åtskilligt delande deras åsigter, var dock upphofs-

manuen till rättighetsförklavingeii ej hågad att göra sig soli-

darisk med ett parti, som hyste så stark misstro till folkviljans

ofelbarhet-. Framför alt hade de varit lämpliga att utgöra

kärnan till ett konstitutionelt regeringsparti och önskade äfven

att få intaga en sådan ställning, men äfven härutinnan rönte

de blott missräkningar. Då de sökte närma sig konungen,

funno de denne ohjälplig såsom alltid. Efter Bastiljens storm-

ning ville de t. ex. förmå honom att flytta församlingen från

Versailles till någon från det farliga Paris mera aflägsen ort,

men konungen somnade, medan Necker ocb Montmorin, som

voro vunna för förslaget, föredrogo det, och vid uppvaknandet

sade han blott: »Nej» 3. För öfrigt hörde det till Neckers

politiska kortsynthet, att han ej insåg vigten af att söka

skaffa regeringen starka bundsförvandter inom representatio-

nen. Han beundrade, äfven han, den engelska författningen,

men ehuru han underhöll förbindelsen med Malouet och den-

nes vänner, hade de dock ej att af honom påräkna någon

verklig hjälp. Vid vigtiga tillfällen ökade han i stället, genom

sin oskicklighet, svårigheterna i deras uppgift.

Till högra centern borde äfven Miraheau hafva hört,

om afseende fästs mera vid de åsigter han förfäktade rörande

den nya författningen än på den hänsynslöshet, hvarmed han

• 8e Mouniers redogörelse i Rapport ä ses commettants för miss-

lyckandet af försöket till öfverenskommelse mellan honom och venstern.

Från denna förebråelse bör Malouet i viss mån undantagas.

2 Se om fruktlösheten af de konferenser, som i slutet af är 1789 höllos

mellan partiet och Lafayette samt dennes vänner: Malouet a. a. I s. s.

388 a. f. Att döma af ett yttrande Ibid. I s. 374 synes partiet hafva vid

denna tid räknat omkring 40 medlemmar, däribland 6 biskopar.

3 Ibid. I s. 341.
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medverkat till det gamla samhällsskickets omstörtning, och de

fruktansvärda angrepp, han alt emellanåt riktade mot hofpar-

tiet och den neckerska ministären '. Denna revolutionära våld-

samhet i hans uppträdande i förening med hans föregående

lif, skapade emellertid mellan honom och »de opartiske» en

klyfta, som Malouet ensam bland desse synes hafva sökt fylla.

Nu slöt han sig ej till något visst parti; han utgjorde, har man
träfiPande sngt, ensam ett sådant.

Den allmänna karaktären af hans politiska system känna

vi redan. Det återstår oss här att angifva hans ställning till

de mera speciella författningsfrågorna. Att han lika väl som

Malouet och dennes vänner var öfvertygad om nödvändig-

heten af en motvigt mot folkväldet, ligger i öppen dag, men
han trodde ej, åtminstone ej vid denna tid, att i Frankrike

denna motvigt borde sökas i ett öfverhus, emedan ett sådant

skulle blifva en tillflykt för aristokratien, som han föraktade

och — hatade. Han ville i stället helt och hållet söka den

i det kungliga vetot, föreuadt med rätt att genom riksdagens

upplösning vädja till folket -. Fri som han var från all dok-

trinär ensidighet, trodde han ej häller att en fullständig bo-

skilnad mellan samhällsmakterna var ett oundgängligt vilkor

för friheten. Han ville visserligen, att konungen skulle vara

' I ett samtal med sin syster, markisinnan du Saillant, karaktäriserade

Mirabeau själf på följande sätt sitt förhållande under revolutionen: »Sty-

relsens oduglighet och trolöshet ä ena sidan och ömkligheten och oskicklig-

heten hos det mot revolutionen fiendtliga partiet u andra sidan hafva mer

än en gång kommit mig att öfverskrida måttan, men jag har aldrig öfver-

gifvit principen, äfven då man tvungit mig att öfverdrifva dess tillämpning,

och jag har alltid önskat att hälla mig till eller återgå till den gyllene

medelvägen (ati juste millieu).'» Markisinnan inberättade, troligen på

uppdrag af Mirabeau, detta för hans hustru. (Bacourt a. a. I s. 428.)

Om Mirabeau fått lefva längre, hade antagligen en försoning kommit till

stånd mellan de frånskilda makarne. Efter Mirabeaus död gifte hans hustru

om sig, men blifven enka, visade hon den varmaste hängifvenhet for Mira-

beaus minne.

^ Se t. ex. hans yttrande i församlingen den 1 Sept. 1789. Med af-

seende på 2-kammaresystemet förklarade han den 8 September, att han ville

hafva 2 kammare om de blott vore 2 sektioner af en, men att, om den ena

skulle ha veto mot den andra, ville han hafva en, d. v. s. han förkastade

ett öfverhus.
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oinskränkt herre öfver förvaltningen — kommunal själfsty-

relse därför ej utesluten — ; att riksdagen, permanent, men
oberoende af folkmassan lika väl som af regeringen, skulle

hafva beskattningsrätten helt och hållet och lejonparten af den

lagstiftande makten samt att domstolarne, uteslutande in-

skränkta till rättsskipningen, skulle intaga en själfständig

ställning såväl gent emot regering som gent emot riksdagen;

men han ville, att representationen skulle bidraga till förvalt-

ningens styrka, i det konungen bland dess ledande män skulle

utse sina ministrar. Parlamentarismen, men på demokratisk

grund och under garanti af en på samma gång stark och lag-

bunden konungamakt var sålunda enligt hans åsigt det bästa

sättet att i det dåvarande Frankrike lösa frihetens och ord-

ningens kombinerade problem ', och då nu faktiskt all makt

var samlad i riksdagens hand, torde här knappast någon annan

utväg hafva funnits att åstadkomma en stark regering än att

göra den parlamentarisk.

Till den venstra centern hörde flertalet af församlingens

liberala medlemmar. Hos dem fans lika litet det högra cen-

terpartiets doktrinära beundran för den engelska författningen

som Mirabeaus praktiska statsmannaklokhet. De Önskade visst

icke anarkien utan tvärt om en på rättvisa, förnuft och jämlik-

het grundad samhälls- ord ning, och »upplysningens» stora

humana idéer hade i dem varma vänner, men i allmänhet unga,

voro de i hög grad exalterade och stodo helt och hållet under

det abstrakta åskådniugssättets välde. Vanligen var ett väd-

jande till »folkviljan», »friheten», »de mänskliga rättigheter-

na» eller »revolutionens heliga grundsatser» nog för att komma
dem att förbise den växande anarkiens vådor. Grundsatsen

om maktens fördelning uppfattade de i Mablys ande och voro

därför ej synnerligt benägna för det kungliga vetot, och i två-

kammaresystemet sågo de en kränkning af folksuveränitetens

' Han anslöt sig sålunda i denna punkt närmare till den engelska

författningen än själfva Montesquieu. Att denne med afseende pä parla-

mentarismen afvek frän sin engelska förebild, torde fÖr öfrigt haft sin grund

ej blott i hans teori om maktens fördelning, utan ock i den misstro, som

det 18:de århundradets liberala fi-ansmän sä allmänt hyste mot ministersty-

relse på grund af erfarenheterna under 1'ancien régime.
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odelbarhet. Inom deiiua grupp böjde sig öfver mäugden utan

att kunna sägas stå i spetsen för några fasta partibilduingar

:

Sieyés, radikal i sin sträfvan efter absti'akt likformighet, men
i de kyrkliga frågorna tämligen konservativ; de ädle frän-

derna, hertigarne de La Bochefoucaiild och de Liancoiirt,

nära förbundne med Lafayette^ som ätVen lämpligast bör

bänföras till denna grupp; Rabaud de St. Etienne, son till

en protestantisk prest, till en af dessa »ödemarkens herdar»,

Ilvilka under de svåra dagarna med så outsäglig själfuppoff-

ring vårdade den skingrade hjorden, själf protestantisk prest,

men dock i mycket en eldig vän af upplysningens idéer; den

revolutionäre, men varmt religiöse abbé Grégoire^ samt T«?-

leyrand, biskop af Autun, en lättsinig ädling, men ämne till en

verklig statsman, hatande Fancien régime, som påtvungit ho-

nom tonsuren. Vidare märkas Thouret^ Target, Tronchet,

Chapelier^ Merlin, de mest inflytelserika bland legisternas stora

skara, hvilken i allmänhet igenfinnes inom denna grupp.

Den egentliga venstern leddes af det s. k. triumvira-

tet: Duportj Barnave samt Alexander och Karl Lameth,

om hvilket det sades att Barnave uttalade och de båda La-

meth utförde hvad Duport uttänkte. Den sistnämde känna

vi redan från parlamentsoppositionens dagar. Bröderna La-

meth voro högadliga officerare ^ och hade deltagit i det nord-

amerikanska frihetskriget. Barnave var vensterns förnämsta

talare och kanske det märkligaste exemplet på det starka in-

flytande, som det ungdomliga elementet utöfvade inom den

konstituerande församlingen. Han var en 28-årig advokat

frän Grenoble, hade vid Mouniers sida deltagit i Dauphinés

ständerförsamlingar och stälde sig till en början under hans

ledning. Hans revolutiouära entusiasm, som t. o. m. dref

honom att urskulda sådana ohyggligheter som Foulons och

Berthiers mord"-, skilde honom dock snart från den erfarnare

vännen.

' Genom »röda boken» upptäcktes, att de för sin uppfostran åtnjutit

ett anslag af 60,000 L. af hofvet. De återlemnade da summan till stats-

kassan.

^ »Det blod, som utgjutits, är det dä sä rent?» utropade han med an-

ledning af denna händelse.
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Af laDclets gamla författning ville detta parti blott bibe-

hålla skuggan af ett konungadöme. I själfva verket fans dock

knappast någon principiell skilnad mellan denna grupp och

den venstra centern. Båda hyllade i teorien samhällskon-

traktet, ehuru de i praktiken ville medgifva vissa modefika-

tioner (t. ex. den ärftliga monarkien). Triumvirerne och deras

vänner utmärkte sig egentligen blott genom en större revo-

lutionär våldsamhet i sitt uppträdande.

Till en början disponerade triumviratet blott öfver en 30

röster, men det fick ett betydande inflytande genom sin po-

pularitet hos den parisiska demokratien samt genom att först

tillgodogöra sig det för revolutionens följande gång så ödes-

digra klubbväsendet. Deputerade från Bretagne hade kort

efter riksdagens öppnande bildat en klubb, som efter dem
erhöll namnet den hretonsJca, ehuru äfven representanter från

andra provinser togo inträde däri. Själen i denna församling

blef Duport; under hans ledning enade man sig där på förhand

om en viss plan för hvarje riksdagsärendes handläggning, och

klubben började snart äfven träda i förbindelse med pariserde-

magogerna. Till venstern räknades vidare hertigen af Orleans

och hans anhängare, hvilken grupp emellertid tidigt förlorade

i betydelse genom sin hufvudmaus ömklighet, och slutligen

fans här en liten skara, som utan all inskränkning ville till-

lämpa Rousseaus läror — den yttersta venstern. Dess tid var

dock ännu ej kommen ; den seglade tills vidare i triumviratets

kölvatten, och ehuru den naturligtvis syftade till republiken,

vågade den ej öppet bekänna detta, men den begagnade

hvarje tillfälle att försvara alt, som kunde bana vägen för

massans herravälde.

Den märkligaste personligheten inom denna grupp var

en advokat från Ärras vid namn Maximilian Rohespierre.

Hos honom återfinner man samma anda af fanatism och oför-

dragsamhet, som en gång i tiden gaf upphof till inkvisitionen

och tände kättarbålen, nu blott stäld i de rousseauska dog-

mernas tjänst. Och såsom ofta är händelsen förband sig hos

honom fanatismen med maktlystnad, fåfänga och hatfull af-

undsjuka, ehuru hans stillsamma, cirkladt pedantiska väsen ej

genast lät ana de passioner af hvilka han förtärdes. I sin
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hemort hade hau förvärfvat ett visst literärt anseende, men
här iubragte honom hans långtrådiga och utstuderade vältalig-

het endast smälek. Alla de kränkningar, som tillfogades hans

fåfänga, förvarade han emellertid i ett troget minne, stilla

bidande den dag, då han skulle få smaka maktens och häm-

dens vällust. Af de flesta ansågs han såsom en oskadlig och

inskränkt pedant, men Mirabeaus skarpblick lät sig ej bedra-

gas. »Denne man skall gå långt», yttrade han en gång, »ty

han tror på alt hvad han säger.» Hit hörde ock advokaterna

Pétion från Chartres och Buzot från Evreux.

Den högra centern hade öfvervigteu i det utskott, som

framlade förslaget angående de stora författningsfrågorna.

Detta innehöll sålunda, att riksdagen skulle bestå af 2 kamrar:

en senat^ hvars medlemmar för lifstiden utsagos af konungen

efter presentation af provinsialförsamliugarna ^, och en repre-

sentant-hammare, samt att konungen i lagstiftningsfrågor skulle

hafva absolut veto. Dessutom föreslogs, att riksdagen skulle

sammanträda hvarje år eller såsom man uttryckte sig vara

permanent. Då ceutsrn och venstern voro eniga i den sist-

nämda punkten, gick den utan svårighet igenom (den 9 Sept.).

Så mycket häftigare strider uppväckte de båda andra, och pä

ett oroväckande sätt visade pariserbefolkuingen härvid lust att

inblanda sig i afgörandet. Läktarnes åhörarskaror nedhyssade

misshagliga talare; Palais-Royal sände hotande budskap till

högra centerns medlemmar, och den halfförryckte folkuppvig-

laren markisen St. Huruge sökte åstadkomma ett pöbeluttåg

till Versailles med syfte att rensa församlingen från vetots

försvarare. Tack vare Lafayettes vaksamhet misslyckades detta

visserligen, men det anarkistiska hotet blef dock ej utan be-

tydelse för utgången och torde särskild t hafva förorsakat, att

så många afhöllo sig från att deltaga i de vigtigare omröst-

ningarna.

I följd af högerns ställning till frågan om tvåkammar-

systemet blef det, trots Lafayettes sympatier därför, snart nog

tydligt, att detta ej stod att rädda, och den 10 September föll

det äfven.

' Mounier föreslog äfven, att dessa församlingar skulle få våljd leda-

möter i senaten med sexårig tjänstetid. Taine a. a. I s. 194.
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I stället hade hufvudintresset samlat sig om vetofrågan,

och då högern och högra centern i denna sak hade gemensamma
intressen, kunde den konstitutionella monarkiens vänner hysa

hopp om framgång. Då rycktes segern ur deras händer, i det

Necker på Lafayettes råd i konungens eget namn föreslog en

blott uppskjutande eller suspensivt veto, som endast för en

tid skulle kunna hindra riksdagen att genomföra en lag. Mi-

rabeau jämte den högra centerns främsta män sökte visserligen

afvända följderna af detta steg genom förklaringen, att, äfven

om konungen ej ville hafva vetorätten, borde man besluta

den, i fall den var nyttig för nationens frihet, och genom-

drefvo, att konungens budskap ej upplästes; men dess innehåll

var dock kändt och utöfvade ett bestämmande inflytande på
de vacklande inom venstra centern; de kände ingen lust att

ådraga sig »folkets» misshag genom att rösta för ett prerogativ,

som konungen själf gifvit förloradt, och den 11 September

antogs det suspeusiva vetot ^ Härmed var sålunda den lag-

stiftande makten i hufvudsak öfverlemnad åt församlingen

och ej blott den egentliga utan äfven den administrativa, ty

ingen skilnad gjordes mellan dessa slag.

Emellertid kunde det suspensiva vetot svårligen tillämpas

på den under utarbetning varande författningen. Den redan

i les cahiers framträdande åskådningen, att dennas upprättande

egentligen var församliugens sak, hade efter konungamaktens

nederlag i Juni och Juli alt mer gripit omkring sig. Mira-

beaus och den högra centerns nyss anförda uppträdande i

vetofrågtm hvilade i själfva verket äfven därpå. Hittills hade

man emellertid klokt undvikit att låta församlingen bestämdt

uttala sig angående denna fråga, men när Necker med anled-

ning af församlingens den 15 September framstälda begäran

om formlig sanktionering af besluten fjån den 4 Augusti lät

konungen ingå i en kritik af dessa, skulle följden lätt kunnat

bli, att man uttrycldigt frånkänt konungen all andel i för-

fattningsverket. Mirabeau förstod emellertid att afvända ett

dylikt steg, som skulle gifvit dödsstöten åt konungadömets

anseende, i det han visserligen hotade, att man, om försam-

lingens granulagenhet ej respekterades, skulle »lyfta slöjan»,

' Se ofvan s. 213 n. 1 om rösternas fördelning.
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men dock tillnidde att man skulle nöja sig med att blott å

nyo anhålla om beslutens — promulgerande, hvilket äfven blef

församlingens beslut.

Denna gång fann regeringen bäst att gifva efter (den 21

Sept.), men frågan trädde åter på dagordningen, när försam-

lingen kort därefter begärde sanktion på rättighetsförklarin-

gen och de hittills fattade besluten angående konstitutionen.

Den 4 Oktober beslöts det i ministerrådet, att konungen skulle

svara: att han visserligen i allmänhet gaf sitt samtycke till

dessa lagar, men blott under vilkor att den verkställande

makten odelad öfverlemnades åt konungen; att särskildt rät-

tighetsförklaringen behöfde närmare förklaras och att ett

bestämdt omdöme därom ej kunde fällas, förr än författningen

i sin helhet var fullbordad. Den 5 Oktober på morgonen fick

församlingen mottaga detta svar.

Vid en olyckligare tidpunkt kunde detta ej hafva gifvits,

men för att förstå detta behöfva vi vända vår uppmärksamhet

till Paris.

De svårigheter, med hvilka Bailly och Lafayette här hade

att kämpa, voro oerhörda. Med Bastiljens fall upphörde inga-

lunda anarkien. I och för valen hade staden delats i 60 di-

strikt ^ och hvart och ett af dessa blef en medelpunkt för

frivilliga medborgareförsamlingar, hvilka i folkviljans namn
fordrade att lika väl som myndigheterna på stadshuset, ja t.

o. m. framfor dessa ega en afgörande röst i allmänna ange-

lägenheter. På gatorna drefvo vilda skaror fortfarande sitt

ofog, hotande att på närmaste lykta upphänga verkliga eller

föregifna aristokrater, och gång på gång måste Lafayette med
fara för sitt eget lif rycka offren ur bödlarnes händer. Efter

Foulons och Berthiers mord förtviflade både han och Bailly

så om ställningen, att de voro nära att lemna sina platser.

Småningom lyckades de dock i någon mån återställa ordnin-

gen. I stället för valmansförsamlingen upprättades en Icom-

munal representation^ hvars medlemmar (representants de la

commune) utsagos af distriktsförsamlingarna, och framför alt

var det vigtigt att borgarbeväpniugen under Lafayettes ledning

' Därförut hade Paris varit indeladt i 21 kvarter.
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antog en alt fastare organisation. Hvarje distrikt fick till

denna kår lemua en kontingent af frivilliga, ur hvilkas led

det egentliga proletariatet utestängdes genom införandet af en

tämligen dyrbar ekipering, och dessutom bildades några afdel-

ningar besoldade trupper, de s. k. centergrenadierernas kom-

panier, till största delen rekryterade ur det upplösta franska

gardet. Hela kåren lät Lafayette antaga namnet national-

gardet i syfte att åstadkomma en sammanslutning med de i

landets öfriga delar bildade borgargardena. Under julidagarne

hade den parisiska milisen anlagt kokarder i blått och rödt

— Paris' färger, men som dessa äfven voro huset Orleans',

med hvilket Lafayette ej ville hafva någon gemenskap, tillade

han Frankrikes gamla nationalfärg : hvitt, och sålunda upp-

kom den ryktbara triholoren, som blifvit symbolen för det

genom revolutionen pånyttfödda Frankrike.

På detta sätt befann sig Lafayette snart i spetsen for

en krigsduglig här af 30,000 man, den största, som nu

fans i riket efter den upplösning, som revolutionen åstad-

kommit inom den stående arméen och som dagligen tilltog

genom de adliga officerarnes emigration. De frivilliga natio-

nalgardisterna voro i allmänhet lifvade af den bästa ande, på

en gång vänner af friheten och gatufriden, och ehuru de s.

k. centergrenadiererna bibehöllo mycket af sina revolutionära

tänkesätt, kom dock nu, då disciplinen under Lafayettes kom-

mando i någon mån återvann sitt välde, deras militäriska

vana väl till pass. Sålunda såg sig Lafayette i stånd att

småningom afväpna den öfriga befolkningen och genom oupp-

hörliga patruller rensa gatorna från de anarkiska pöbelho-

parII a.

Emellertid afstodo ej demagogerna från att genom klubbar,

distriktssaramankomster samt tidningar underhålla de revolu-

tionära lidelserna, och det skulle i sanning varit underligt,

om de gjort det.

I hvarje utveckladt samhälle finnes en mängd mer eller

mindre förlorade existenser, som hafva bildningens anspråk

utan att kunna få dem uppfylda, men jordmånen kan vara

olika gynnsam för uppkomsten af ett dylikt »literärt prole-

tariat», och i det gamla Frankrike med dess rika bildnings-
S. J. Boethius, Franska revolutionen, 2:a uppl. 15
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tillfällen men stängande privilegier hade den varit i hög grad

gynnsamt För alla advokater utan framtid, för alla miss-

lyckade literatörer och skådespelare hade nu revolutionen öpp-

nat lyckans dörrar, om blott de egde förmåga att i tal eller

skrift kommentera »samhällskontraktet» och med tillräcklig

kläm såsom förrädare och aristokrater utpeka alla, som ej

hyllade dess läror, och under och efter julidagarna hade också

dylika folktalare, revolutionära tidningsutgifvare och pam-

flettister skjutit upp såsom svampar efter regn. Ifrån fullkomlig

obemärkthet hade desse härvid plötsligt sett sig upphöjda till

makt och inflytande, och kunde de nya lärorna fullständigt

förverkligas, väntade dera en oinskränkt makt öfver deras

medborgares lif och egendom särskildt öfver dessa aristokra-

ters, som hittills monopoliserat alla njutningsmedel. Under

sådana förhållanden må man ej undra på, att de med hejdlös

fart kastade sig in i den aDarkiska rörelsen; den var för dem
lika mycket en existens- som en principsak.

Främst i denna skara möter oss hjelten från den 14 Juli

Camille Desmoulins, en spirituell, älskvärd natur, men en

svag karaktär utan sedlig barlast, en sannskyldig gamin och
nu fullkomligt ur jämvigt, brännmärkande sig sjelf med titeln

»lyktans generalprokurator» och i sina tidningar"- blandande

anarkiskt blodiga uppmaningar med genialiska infall. Vid

hans sida reser sig Dantons väldiga gestalt. Äfven han hade

för ej länge sedan tillhört det literära proletariatet, varit en

advokat utan utsigter, och ehuru hans giftermål med dottern

till en värdshusvärd skalfat honom medel att 1787 köpa en an-

ställning såsom advokat vid den kungliga kassationsdomstolen

(conseil privé du roi^), var han försänkt i skuld för sin plats

' Jämför ofvan s. 97.

^ France libre, Discours de la Lanternp, Revolutions de France

et de Brabant. Öfver honom finnes en värdefull och tämligen opartisk mo-

nografi af J. Claretie (Camille Desmoulins, Paris 1875). Han fritages

här frän att hafva varit besticklig, men Mirabeau, som han en tid stod nära,

ansåg honom vara det. Till exempel på, huru samhällskontraktets läror

återgåfvos af demagogerna, må följande citat ur en af Desmoulins' tidningar

tjäna: »ICn nation har alltid rätt att ombyta författning, när den är dålig,

och äfven när den är god, utan annat skäl än detta: det roar oss att göra så.»

3 Se Not V till Bok I.
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och synes ej hafva haft synnerlig praktik'. Nu var han, tack

vare sin stormande vältalighet, oinskränkt herskare inom Cor-

deliernas oroliga distriktförsamling, i hvilken han presiderade,

och om den radikala demokratien segrade, syntes omätliga

rymder öppnas för hans ärelystnad. Man har kallat honom
»pöbelus Mirabeau», och han förtjänade detta namn ej blott

på grund af sin talareförmåga, utan ock på grund af siri blick

för verMigheten, »en slags vidunderlig statsmannainstinkt».

Lika väl som Mirabeau insåg han att den rousseauska sam-

hällslärans tillämpning ej skulle leda till det idylliska frihets-

och förnuftsvälde, hvarom man drömde. Hvarför har han då,

kan man fråga, gjort sig till förkämpe för densamma? Helt

enkelt därför, att det ej var den personliga frihetens och

säkerhetens betryggande som han åsyftade utan just den om-
skränkta statsdespotism, som dolde sig bakom denna samhälls-

läras s. k. frihet; därför att han insåg, att genom hennes

tillämpning de skulle erhålla herraväldet, som hettes föra

folkviljans talan, äfven om de i verkligheten blott utgjorde en

minoritet, och därför att han för egen del eftersträfvade en

dylik maktställning. Den oinskränkta statsmakten ville han
åter använda till att från alla spår af den gamla samhälls-

ordningen, som han med hela kraften af sin våldsamma
natur hatade, befria Frankrike, hvilket han onekligen på sitt

sätt älskat, och därvid bekyairade han sig lika litet om de

frihets-, humanitets- och jämlikhetsabstraktioner, hvilka tjä-

nade den rousseauska statsdespotismen till förklädnad och

tjänat honom själf till lockmedel för vinnande af folkguust,

som om den verkliga frihetens grundsatser. Med den ärlighet

för att ej säga cynism, som var honom egen, har han, kom-
men till makten, ej ens dragit i betänkande att öppet uttala

sitt förakt för de förra, när de befunnos oförenliga med de

praktiska mål han ville uppnå.

Vidare märkas markisen St. Hurtige, såsom människa ett

beaktansvärdt exempel på lämpligheten af lettres de cachet,

hvilka hans familj flitigt användt till hans förbättrande, och

såsom folkledare utmärkt ej just genom snille, men så mycket
mer genom kraften af sina lungor; den literära äfventyraren

' Se närmare om Danton N^ot V till denna Bok.
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Brissot, nu utgilVare af ^den franske patrioten» och en in-

flytelserik medlem af Paris' kommunalstyrelse; Loustalot^,

utgifvare af den mycket spridda tidningen »Paris' revolutioner»,

samt ej till förglömmandes schweizaren Marat, f. d. läkare

vid grefvens af Artois stallstat och en synnerligt intressant

företeelse såsom visande de yttersta konsekvenserna af de

osunda tidsströmningarna. Han hade sökt göra sig ett namn
såsom romanförfattare och vetenskapsman, men ömkligt miss-

lyckats, och förbittringen häröfver hade ingifvit honom ett

frenetiskt hat mot hela det civiliserade samhället, af hvilket

han ansåg sig orättvist förföljd. Att den rousseauska sam-

hällslärau med sin förkastelsedom öfver hela civilisationen

skulle i honom finna en hängifven lärjunge, var då naturligt.

I synnerhet ville han realisera dess absoluta jämlikhetsteorier,

men han egde tillräcklig skarpsynthet för att inse, att detta

ej lät sig göra genom en frihet, som skulle bestå i att ingen

fick skada en annan. I sin tidning, »Folkets vän», som utkom

frän September 1789-, predikade han tvärtom, att alla behöf-

vande hade rätt att med våld skaffa sig sina förnödenheter,

uppmanade dem öppet till plundring och stämplade såsom

tyrannisk hvarje myndighet, som sökte hindra dem därifrån.

Nationalförsamlingen fann därför lika litet nåd för hans ögon

som konungadömet; ja han ansåg t. o. m. all slags politisk

frihet oförenlig med sitt system, förhånade de parlamentariska

formerna och begärde tillsättandet af en diktator^ som skulle

hafva makt att utrota alla aristokrater och förrädare mot

folkets sak — en Mirabeau, Necker, Lafayette lika väl som

anhängarue af Tancien regim e. Till detta värf ansåg han sig

själf vara den lämpligaste, och åtminstone skulle han ej hafva

hindrats i dess utförande af någon öfverdrifven blödsinthet.

Omedelbart efter Bastiljens fall fordrade han 500 hufvuden;

följande året var han uppe i siffran 20,000, och sedan stego

hans anspråk med otrolig hastighet, tills slutligen talet 270,000

var uppnådt!

' Han skulle hafva antagligen kommit att spela en stor roll under

skräcktiden, men han dog redan 1790.

^ L'aniL da peiiple eller Le publiciste parisien, hvilken titel ensam

begagnades i de första numren.
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Man torde kunna instämma med Taine i att ett dylikt

språk vittnar om det slags själssjukdom, som kallas mord-

mani^ men i sådant fall bekräftar Marat blott den gamla erfa-

renheten, att ett dylikt abnormt själstillstånd kan förenas med
ganska mycket skarpsinne. Det var i själfva verket vida mera

förstånd i hans bloddrypande galenskap än i deras visdom,

som trodde att en absolut jämlikhet kunde förenas med fri-

heten och civilisationen. Då frihet ovilkorligt leder till att

de mera begåfvade och företagsamma höja sig öfver mängden,

måste nämligen försöket att genomföra en absolut jämlikhet

till sist nödvändiggöra frihetens undertryckande, ja alla »ari-

stokraters» d. v. s. mera dugliga människors utrotande. Träd-

gårdsmästaren, som vill åstadkomma en jämn häck, måste, då

han ej kan tvinga de svagare grenarne att uppnå de mera

kraftigas höjd, afhugga de senare; och då råhet och pöbelak-

tighet ej kunna utrotas ur verlden, kräfver en absolut jämlik-

het, att de göras till regel, att hvarje försök att nå en högre

förfining förhindras eller med andra ord, att man utbyter ci-

vilisationen mot den del af det verkliga naturtillståndet som

bestod i råhets Också affekterade Marat jämväl i sitt språk

och klädsel en pöbelaktig råhet, och i hans konsekventa för-

härligande af denna ligger just förklaringen till det välde

han nu ernådde. Anarkien hade lössläppt djuret hos hufvud-

stadens förderfvade pöbel, och då han mer än någon annan

förstod att vädja till detta, var det ej underligt att han blef

pariserpöbelns sannskyldige profet-.

' Fullständigt sammanfaller icke ens Marats ideal med det verkliga

naturtillståndet, ty äfven detta har haft sin aristokrati: den råa styrkans.

Det springer för öfrigt i ögonen, att Marats jämlikhet utgör rena motsatsen

till den, som proklamerades den 4 Aug. Denna ville borttaga alla konst-

lade hinder för individens fria utveckling; Marats ville införa nya dylika

hinder för att tillbakahålla de mera begäfvades utveckling. Hans system

står i själfva verket vida närmare Fancien régime, hvars förnämsta fel ju

var att den beröfvade en mängd individer (de oprivilegierade) tillfälle till

fri utveckling.

^ Får man tro madarae Eoland, var dock den smutsiga cynismen i

Marats yttre uppträdande i väsentlig mån ajfekterad, en slags teaterkostym

som han anlade i egenskap af »folkvän». Hon berättar nämligen, att han i

sitt hem omgaf sis; både med komfort och elesans. I allmänhet beski-ifves



230 NYDANIN(iSYKRKET.

Det verk, som desse och otålige andra uppviglare nu be-

drefvo, underlättades genom den i Paris alt mer tilltagande

nöden. Denna var ej längre en följd blott af missväxterna,

utan hade i väsentlig mån sin orsak just i anarkien. 1789

års skörd hade varit god, men oroligheterna på landsbygden

hindrade dess riktiga inbergniug, och oroligheterna i Paris

omöjliggjorde en ordnad tillförsel. Därjämte hade den rådande

osäkerheten till person och egendom förmått ej blott emigre-

rande aristokrater utan ock rika borgare och främlingar att

lemna hufvudstaden, och det var dock dessas lyx, som till stor

del skafPat parisbefolkningen arbete. Bailly och Lafayette gjorde

fortviflade ansträngningar för att afbjälpa nöden. Spanmåls-

uppköpare utsändes till alla kanter, och på Montmartre upp-

rättades offentliga verkstäder, som skalle sysselsätta 17,000

människor, men snart åter måste upplösas, då arbetarne väl

ville hafva betalningen, men visade föga lust för arbetet.

Afven staten trädde emellan. Nationalförsamlingen förbjöd

spanmålsutförsel, och fastän själf kämpande med de största

finansiella svårigheter, måste Necker med million efter million,

förskjutna ur statskassan till Paris' förplägniug, söka friköpa

samhället från en ny resning af hufviidstadens befolkning.

Alt detta oaktadt var nöden stor. Hvarje morgon vän-

tade stora skaror i kö utanför bagarbodarna för att få köpa

en knappt tilltagen ration af ofta nästan oätligt bröd. Så

uppstod ett allmänt missnöje, som i synnerhet spred sig bland

kvinnorna. Folkmassan kunde ej fatta, att frihetens välsig-

nelse skulle yttra sig i brist på arbete och bröd, utan antog

att detta måste vara förrädiska aristokraters verk.

Pariserbefolkningens af samtida vitsordade lättrogenhet

'

var nu genom den rådande oron uppdrifven till en rent af

sjuklig höjd. Öfver alt misstänkte man anslag mot revolutio-

Marat såsom vederstyggligt ful, men detta motsJiges ej blott af Davids be-

kanta tafla, som iir en tydlig idealisering, utan iifven af en samtidas (Fabre

d'Eglantines) beskrifning. Afven enligt denna förvreds emellertid hans an-

sigte ofta af spasmodiska r)'^ckningar, och det sannolika synes vara, att ab-

normiteten i hans själstillstånd vanligen gifvit hans utseende ett utfrijcl:,

som verkat afskräekande och hemskt.

' Se Schmidt: Pariser Zustände J. ss. 40 o. f.
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nen och folket; de vidunderligaste rykten spredos och vunno

gehör. Under sådana omständigheter blef inkallandet af ett

nytt regemente (Flandern) till vaktgöring i Versailles af en

olycksalig verlfan. Då regementet blott utgjorde 1,000 man
och hela antalet närvarande linietrupper blott 3,600, kan

det ej förutsättas, att någon plan på revolutionens undertryc-

kande låg bakom denna åtgärd, utan afsigten därmed var an-

tagligen blott att betrygga konungafamiljens säkerhet, för

hvilken anarkien i hufvudstaden innebar en allvarlig fara,

men for folkmassan och dess ledare blef det genast klart, att

ett nytt statsstreck åsyftades. Den kungliga familjens oför-

sigtighet att infinna sig vid en bankett, hvarmed lifgardets

officerare den 1 Oktober hälsade det nya regementet, gaf ökad

fart åt denna tro. Det berättades, att kontrarevolutionära

3^ttranden fälts vid festen, att de trefärgade kokarderna af-

slitits, trampats under fötterna och ersatts med livita\ och

några mystiska svarta kokarder, som visade sig i Paris, satte

äfven befolkningens inbillningskraft i den lifligaste rörelse. I

de revolutionära tidningarna och i Palais-Royal talades blott om
förräderi och uppmanades till en ny resning. Tanken på ett

folktåg till Versailles uppdök härvid ånyo. Man hoppades af

konungen kunna utverka bröd, man ville hämnas för national-

kokardens skymfaude och strafta eller åtminstone från hans

person aflägsna revolutionens fiender. Dessutom verkade her-

tigens af Orleans agenter för saken i syfte, att konungen
under upploppet skulle omkomma eller skrämmas att fly, och

således vägen till kronan eller riksföreståndareskapet blifva

öppen -. Antagligen hafva de äfven utsått hat mot drottnin-

gen, hvars förödmjukande kanske mest af alt låg den hämd-
girige hertigen om hjärtat, och ett dylikt utsäde föll blott i

alt för god jord. Det förtal, för hvilket Marie-Antoinette så

länge varit föremål, hade ej blifvit fåfängt, och verkningarna

' Förf. till Webers memoarer, som säger sig varit närvarande vid

festen, försäkrar, att intet oj)assande tilldragit sig därvid, men erkänner dock,

att några hofdamer utdelat hvita kokarder,

^ De afgörande bevisen hä.rför kunna ses hos Sybel a. a. I s. 104.

När planen misslyckades, förbjöd hertigen sin bankir att utbetala de utlof-

vade summorna, »emedan markattan ännu lefde».
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däraf hade ytterligare förstärkts genom hennes visade ifver

att gå hofaristokratiens ärenden mot revolutionen. Hon stod

för folkmedvetandet såsom konungens onda genius, och sär-

skildt, betraktades den olyckliga militärfesten och hvad där-

under passerat såsom hennes verk. I själfva nationalgardet

visade sig revolutionära rörelser. Centerkompanierna, som de-

lade förbittringen öfver kokardens skymfande, röjde åter lust

att fräternisera med massan, ja att själfva deltaga i uttåget.

Slutligen är det möjligt, att Lafayette och kommunalstyrelsen,

ehuru de voro långt ifrån att själfva vilja föranstalta ett

upplopp, dock ej hyste synnerlig benägenhet att hindra det.

Orsaken härtill skulle då hafva varit, att den förre önskat

tvinga konungen till ett obetingadt godkännande af rättig-

hetsförklaringen, hvilken han ansåg såsom sin högsta ära, och

att både han och kommunalstyrelsen ej ogerna skulle sett,

om konungen genom upploppet kunde förmås att slå sig ned

i Paris, då hofvets närvaro skulle bidraga till att lindra nöden ^

På morgonen den 5 Oktober utbröto på flera ställen i

Paris tumult, hvari i synnerhet kvinnor, ropande på bröd,

togo verksam del. Den största och vildaste skaran inträngde

i stadshuset, bedref där allehanda ofog och var nära att an-

tända det, då vaktmästaren Maillard, en af anförarne vid

Bastiljens stormning, ryckte till sig en trumma och gaf signal

till uppbrott mot Versailles. Hopen lydde honom, bemäktigade

sig några kanoner, och i spetsen för denna underliga armé af

kvinnor från samhällets lägsta lager uttågade Maillard från

Paris. Bland skaran funnos doclc äfven åtskilliga män, som-

liga i kvinnokläder.

Emellertid samlades kommunalstyrelsen i stadshuset och

nationalgardet på den omgifvande Gréveplatsen.

Vid middags+iden uppfordrade plötsligt centergreuadie-

rerna Lafayette att i spetsen för nationalgardet tåga till Ver-

sailles för att göra slut på aristokraternas stämpliugar och

föra konungen till Paris. Ja det yrkades öppet, att ko-

nungen skulle afsättas och Lafayette blifva förmyndare för

hans son. I flere timmar vägrade han att aftäga, men vid

4-tiden lät han slutligen kommunalstyrelsen gifva sig befall-

' Se Not VI.
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ning därom. Tvänne kommissarier från denna styrelse åtföljde

honom, hvilka på dess vägnar fordrade, att nationalgardet

ensamt skulle bestrida vaktgöringen i det kungliga slottet,

att kommunalstyrelsen skulle få kännedom om alt som rörde

Paris' förplägning, att konungen obetingadt skulle godkänna

rättighetsförklaringen, samt att han skulle taga Paris till sitt

residens. Vilda med pikar beväpnade skaror från förstäderna,

särskildt den oroliga St. Antoine^ hade redan förut satt sig i

marsch eller följde nationalgardet. Man har beräknat antalet

af de människomassor, som under dagens lopp från Paris

utryckte mot Versailles, till öfver 100,000.

Såsom redan är omtaladt, var det på morgonen denna

fruktansvärda dag, som nationalförsamlingen fick mottaga ko-

nungens delvis vilkorliga, delvis undvikande svar angående

de färdiga delarne af författningen. Naturligtvis uppväckte

det häftig ovilja, och det beslöts, att presidenten, som för

tillfället var Mounier, skulle i spetsen för en deputation yrka

på ett obetingadt antagande. I det samma anlände den mail-

lardska kvinnohären — klockan var då 3 på eftermiddagen

— och dess första företag blef att begifva sig till församlingen.

Mirabeau, som erhållit någon hemlig underrättelse om livad

som var på färde, hade en stund förut varnande hviskat till

Mounier: »Paris är i antagande mot oss», men Mounier hade

fortsatt sammankomsten, och sålunda nödgades man mottaga

de betänkliga gästerna. Till en början skulle blott en utvald

skara få företräde, men snart fyldes läktarne och salens gångar

af vilda nedsmutsade gestalter, som med höga rop blandade

sig i förhandlingarna. Maillard framförde hopens önskningar,

begärande hjälp mot nöden och det hotande förräderiet. Om-
sider fick Mounier afgå med sin deputation, men nu omrin-

gades han af de utanför väntande kvinnorna, som nödgade

honom att äfven medtaga en deputation af 12 ibland dem.

På slottet höll konungen statsråd. Ett ögonblick tänkte man
på flykt, men Versailles nationalgarde hindrade vagnarna att

köra fram. Necker afstyrkte och Ludvig var som vanligt

obenägen för ett raskt steg. Han mottog nu kvinnodeputatio-

nen, talade vänligt med dess ordförande, en 17-årig grisette

vid namn Louison Chabry, och förmådde den med löften och
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goda ord att lemra slottet. Mounier fick däremot vänta ända

till 10 pa aftonen, innan han kunde utverka den obetingade

sanktionen; när han därmed återkom till församlingens lokal,

fann han denna utrymd af de deputerade, men i stället pre-

sidentstolen och bänkarna besatta af kvinnorna, och för att lugna

dessa måste han för dem i själfva salen anordna en måltid.

Under tiden hade andra folkhopar samlat sig i närheten '

af de trupper, som bevakade gallerportarne till slottsgården.

En glädjeflicka vid * namn Théroigne Méricourt^ bekant för

sin skönhet och sina revolutionära tänkesätt, hvilken klädd

som amazon kommit till Versailles ridande på en af kanon-

hästarne, trängde sig in bland soldaterna och sökte genom

koketteri vinna dem för »folket». Hennes exempel följdes af

andra kvinnor, och på detta sätt förmåddes verkligen en af-

delning dragoner och regementet Flandern att fraternisera

med folkmassan. Däremot uppstod mellan denna och lifgar-

disterne en skärmytsling, hvilken emellertid ej kostade några

mäuniskolif och slutade med att största delen af lifsjardet droof

sig undan; endast några stannade för att bevaka slottet. Af
Versailles' nationalgarde, som kommenderades af den radikale

klädeshandlaren Leeointre, var ej mycket att vänta för ord-

ningens upprätthållande. Vid nattens inbrott var sålunda folk-

massan så godt som oinskränkt herre öfver staden.

I denna ohyggliga villervalla syntes endast Lafayette

kunna bringa räddning. Framemot midnattstiden ankom han

omsider med sin här. Hans första besök gälde nationalför-

samlingen, som å nyo sammanträdt och i föga behaglig sin-

nesstämning och under oupphörliga af brott af de vilda åhö-

rarne sysselsatte sig med att diskutera den blifvaude straff-

lagen. Härifrån begaf han sig skyndsamt till slottet, där han

mottogs med blandade känslor af oro och förhoppning. Ko-

nungen godkände alla den parisiska kommunalstyrelsens for-

dringar utom den sista (fl^^ttningen till Paris), hvarpå han

svarade undvikande. Nationalförsamlingen åtskildes nu, och

sedan Lafayette ordnat vaktgöringen, var han nog oförsigtig

att gå till hvila, ehuru han underrättats om, att folkhoparne

utanför slottet visade en oroande hållning ^

' Så uppger åtminstone La Marek. Baconrt a. a. I s. IIG.
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I synnerhet var förbittringen bland dessa efter den före-

gående dagens uppträden stor mot lifgardisterna. En träta

uppstod mellan folket och några af gardisterna, som bestridde

vaktgöringen i slottet; skott gingo af, och blod flöt. Då
fattades folkmassan af det vildaste raseri, stormade slottet och

bröt sig in, misshandlande eller mördande de lifgardister de

funno i sin väg. Från praktsal till praktsal stormar den ra-

sande skaran och nalkas redan det rum, där drottningen hvi-

lade — drottningen, som var mera hatad än någon annan

och genom hvars skymfande eller dödande de orléanska ban-

diterna skulle hämnats ej blott »folket» utan ock sin herre

och mästare! Några trogna nationalgardister försvarade dock

ingången till hennes rum, så att hon hann halfklädd fly till

konungen, och nu i nödens högsta stund infann sig den ur

sin sömn uppväckte Lafayette med nationalgardet. Slottet

rensades, och centergrenadiererua, som påminte sig huru det

franska gardet i slaget vid Fontenoy räddats af lifgardisterne,

beskyddade nu de öfverlefvande bland dessa mot massans raseri.

Emellertid gick det ej längre an att motsätta sig förflytt-

ningen till Paris, som med tusenstämmiga rop fordrades af

den utanför slottet böljande människomassan. Konungen måste

gifva sitt bifall därtill, och då han nu visade sig på en balkong,

hälsades han med lefverop. Mot drottningen fortfor dock

ännu förbittringen. Då visade sig äfven hon på balkongen

åtföljd af Lafayette, och när denne kysste hennes hand, höjde

den ombytliga massan äfven skallande lefverop.

Frampå dagen (den 6 Oktober) lemnade den kungliga

familjen Versailles. Fot för fot gick tåget framåt, ett af de

underligaste som historien har att omtala. Den kungliga

vagnen omgafs af nationalgardister, lifgardister iklädda de

förras uniformsmössor, vilda pikbeväpnade skaror, kvinnor

åkande på kanonvagnar, gående eller dansande, utst3Tda med
trefärgade band, sjungande revolutionära sånger eller ropande:

»vi föra med oss bagaren, bagerskan och den lille bagar-

gesällen ^ Det var en oväntad uppfyllelse af Baillys ord, att

' Det har uppgifvits att före den kungliga vagnen buros de dödade

lifgardisternas hufvudcn. Lafayette förnekar detta i sin berättelse, men
erkänner, att de fördes till Paris, dock före konungens afresa. Ett ögon-
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Paris hade eröfrat sin konung. Från detta ögonblick var han

i själfva verket dess fånge.

Om möjligt ännu sorgligare var, att den verkliga suveränen

:

nationalförsamlingen, äfven skulle blifva det. Det beslöts näm-

ligen, att församlingen i sin helhet ej skulle skilja sig från

hans person. Den 19 Oktober var hon flyttad till Paris, och

därmed anarkiens välde betryggad t. Landets högsta myndig-

heter befunno sig nu i hufvudstadens våld.

Under det att konungen tog sin bostad i Tuileriernas

ödsliga, ej på länge begagnade slott, slog sig församlingen

först ned i det ärkebiskopliga palatset och sedan, den 9 No-

vember, i den s. k. Manégesalen^ ett ridhus beläget där rue de

llivoli nu stryker fram längs Tuileriträdgårdens norra terrass.

Här skulle nu det stora konstitutionsverket föras till sin full-

bordan, men vilkoren härför voro så ogynnsamma som möjligt.

Salens storlek hindrade ett ordnadt parlamentariskt arbete,

och de rymliga läktarne erbjödo den parisiska folkmassan ett

blott alt för godt tillfälle att, såsom det hette, öfvervaka re-

presentanternas trohet d. v. s. att inblanda sig i öfverlägg-

ningarna samt hota och skymfa misshagliga folkombud. Sam-

mankomsterna liknade ofta mera teaterrepresentationer än ett

riksmötes förhandlingar. Den exalterade sinnesstämning, hvari

de fleste deputerade befunno sig, kräfde oupphörligt nya ret-

medel. Uppläsandet af patriotiska adresser hörde till ordningen

för dagen, och gång på gång lemnade man företräde åt pe-

titionerande eller deklamerande deputatiouer, stundom af den

mest bizarra beskaffenhets Med ett ord: den frihet och det

inre och yttre lugn, som församlingen så väl behöft för att

kunna fylla sin uppgift, saknades helt och hållet.

Tillika minskades nu församlingens moderata element.

vittne, som Taine anser trovärdigt, har uppgifvit, att en perukmakare tvangs

att frisera hufvudena!

' Sä t. ex. sändes en gång (den IG Juni 1791) en deputation af barn

att hälsa församlingen. Deras ordförande, en 12-årig gosse, uppläste ett

patetiskt tal, hvari barnen svuro friheten trohet. Församlingen fann sig

högeligen uppbygd af denna scen, sä rörande för känslosamma sinnen. Dess

president svarade med ett högtidligt tal, och man hedrade de stackars bar-

nen med det tvifvelaktiga ncijet att få åhöra en seans.
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Efter de skandalösa Oktoberdagarne emigrerade ej blott nya

skaror adelsmän och prester, förbittrade öfver den skymf som

tillfogats majestätet och fraktande för sin egen säkerhet, utan

äfven många af det tredje ståndets deputerade intogos nu af

misströstan och lemnade landet eller åtminstone församlingen.

Enligt Malouet skall högern och centern på detta sätt mistat

ej mindre än 120 medlemmar. Bland dessa var äfven Mou-

nier och Lally-ToUendal, hvilka härmed försvinna från revo-

tionens skådeplats ^ Malouet och Clermont Tonnerre stannade

däremot på sin post, men deras parti hade nu förlorat alt

inflytande. Venstern vann åter ökad styrka genom flyttningen

till Paris. Den kunde nu träda i ännu närmare förbindelse

än förut med den anarkiska folkmassan och tvekade ej att

vädja till dess hjälp för att påtvinga församlingen sina åsigter.

Härvid blef Jcluhhväsendet af största betydelse. Med för-

samlingen följde den bretonska klubben till Paris och erhöll

snart efter sin samlingslokal i ett gammalt jakobiner (domi-

nikaner) kloster, beläget vid gatan St. Honoré, namnet jako-

binerklubben- . Äfven personer, som icke voro deputerade,

erhöllo nu tillträde till dess förhandlingar, och den blef snart

den förnämsta samlingsplatsen för hufvudstadens revolutionära

befolkning, hvars lidelser dess talare gjorde alt för att smickra.

När vensterledarne ville genomdrifva sina åsigter i national-

församlingen, framstälde de dem först på klubben och för-

säkrade sig därigenom om folkmassans sympatier och un-

derstöd. Äfven Mirabeau uppträdde här understundom för

att ej förlora sin folkgunst. Samfundets makt inskränkte sig

' Mounier begaf sig förse till Grenoble och samlade Dauphinés ständer

för att i dem söka ett stöd mot revolutionens Öfverdrifter, men nationalför-

samlingen förbjöd sammankomsten (den 26 Okt.), ocli han emigrerade dä.

Han återkom under konsulatet och tjänade Napoleon såsom prefekt »utan

låghet», säger den radikale Aulard. Han dog 1800. 1792 utgaf han Re-

cherches sur les causes qui ont empechc les Froncais de dcvenir

librcs, som, ehuru en försvarsskrift för honom sjeif, är en ej ovigtig källa

för revolutionshistorien. — Lally begaf sig först till Schweitz, återvände

1792, fängslades efter konungadömets fall, men lyckades Hy till England.

Under restaurationen blef han pär och dog 1830.

2 Platsen är nu ett torg: Le mavchc de St. Ilonorr. Klubben

kallade sig själf egentligen: Författningsvännernas sällskap.
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emellertid ej blott till Paris. I alla Frankrikes städer bildades

dotterloger, som bearbetade de anarkiska element, som där

funnos och sålunda livar på sin ort ryckte till sig makten.

Själfva stodo de i den intimaste förbindelse med moderklubben

och mottogo därifrån sina förhällningsorder. Under det att

de lagliga myndigheterna fortfarande befunno sig i ett till-

stånd af upplösning eller vanmakt, erhöll sålunda anarkien en

fast styrelse, som från hufvudstaden omspann hela landet

med ett fast nät'. Jakobinerklubben, inom hvilken »trium-

viratet» fortfarande utöfvade ledningen, tillfredsstälde dock ej

pariserdemagogerna — Danton, Marat etc. — och desse bil-

dade därför (hösten 1790) en egen klubb, efter sin samlings-

plats i ett f. d. franciskanerkloster kallad: cordelierernås'-;

den blef anarkiens underhus, medan jakobinerklubben kunde

betraktas såsom dess öfverhus. Inför dem förbleknade små-

ningom Palais-Royals klubbar.

A andra sidan bildade Lafayette, Sieyés och La Rochefou-

cauld m. fl. 1790 den s. k. 1789 års klubb, som närmast blef

ett uttryck för den venstra centerus åsigter, men aldrig erhöll

någon rätt betydelse, då den saknade massans stöd. Afven i

denna uppträdde stundom Mirabeau. Jämväl högra centern

försökte att begagna sig af^ klubbväsendet. Den grundade

de opartiskes klubb i slutet af år 1789, som sedan erhöll

namnet vännerna af den monarhislza författningen eller den

monarhiska hlubhen och som ehuru förgäfves sökte förena

högern och hela centern till ett stort moderat parti; däremot

lyckades den vinna ett visst inflytande på provinserna. Den
blef ytterligt hatad af jakobinerna, och med anledning af att

den föranstaltat brödutdelningar bland Paris' fattiga yttrade

Barnave den 25 Januari 1791, att den gaf folket förgiftadt

bröd. Denna och likartade eggelser förfelade ej sin verkan;

den blef iöremål för pöbelupplopp, och den 28 Mars 1791 tog

sig den parisiska kommunalstyrelsen häraf anledning att låta

stänga den. En egendomlig blandning af frimureri och klubb-

' Klubben utgaf en egen tidning: Journal des aniis de la consti-

iution, senare kallad Journal des drbåts de la societc des aniis etc.

2 Dess officiella namn var : »Vännerna af de mänskliga och medborger-

liga rättigheterna».

I
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väsende utgjorde sanningsvännernas sällskap (la societé des

amis de la véritéj eller, som den från Okt. 1790 kallade sig,

den sociala cirkeln. Inom denna väckte den beställsamme

abbé Fauchet en tid ett visst uppseende genom sin känslo-

samma vältalighet. Han utdrog konsekvensen af tidens opti-

mism, i det han förklarade, att samhället ej borde förutsätta

egoismen såsom en nödvändighet utan grundas blott på kär-

leken, och han ville införa en slags rousseauisk kristlig socia-

lism. Hans mystik stötte emellertid Voltaires och Encyklo-

pedisternas lärjungar för hufvudet, och den sociala cirkelns

betydelse blef blott öfvergående. De konservativa klubbar som

bildades i landsorten delade den monarkiska klubbens öde. De

anföllos af de jakobinska banden och upplöstes sedan såsom

farliga för ordningen. Klubbväsendet blef sålunda blott till

nytta för omstörtningspartiet, och frihetens s. k. vänner

tålde ej församlingsfrihet annat än för sig själfva.

Uuder den närmaste tiden efter Oktoberupploppet lycka-

des emellertid de parisiska myndigheterna någorlunda åter-

ställa och upprätthålla lugnet. Visserligen hade det varit

meningen att i Paris fortsätta livad man så lyckligt börjat i

Versailles, men sedan en bagare under ett nytt brödupplopp

(den 21 Oktober) blifvit hängd, begärde och erhöll kommunal-

styrelsen af församlingen s. d. en sträng upprorslag. Välgö-

rande verkade ock, att en rättslig undersökning Öppnades inför

Chätelet med de värsta våldsverkarne under upploppet. Genom
denna blef hertigen af Orleans så komprometterad, att La-

fayette kunde tvinga honom att gå i en slags landsflykt till

England. Härigenom gjordes åtminstone ett slut på de or-

léanska stämplingarna. Alt hopp om ordniugens upprätt-

hållande hvilade emellertid nu på det parisiska nationalgardets

och Lafayettes goda vilja och förmåga. Svek en gång detta

stöd, var ej blott konungen, utan ock landets representation

utan räddning öfverlemnad åt den parisiska anarkien.

Sådan var ställningen, då Mirabeau företog sig att söka

föra revolutionen från de afvägar, på hvilka den förirrat sig,

vågade försöket att trots alla begångna misstag upprätta det

nya samhälle, som frihetens vänner hoppats skola framgå

ur omstörtningarna. Om detta verk för någon varit möjligt
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skulle det varit för honom, som i beslutsamhet och cleu under-

bart klara blicken för verklighetens fordringar liknade den

man, inför hvars herskarebud revolutionens upprörda vågor

en gång skulle lägga sig, men som däremot egde livad Na-

poleon saknade: förmågan att med ordets makt leda parla-

mentariska församlingar. Ännu bättre skulle man därför kunna

jämföra honom med antikens största statsman. Roms Caesar,

hvilken liksom han mot en oduglig aristokrati lössläpple de-

mokratiens vilda krafter, men sedan tyglade dem för att

grunda en samhällsordning, som trots sina fel dock genom

sin fasthet uppväckt samtids och efterverlds beundran. Men
äfven här var en skilnad. Antiken kände ej någon annan

form för friheten än den omedelbara folkförsamlingen, och då

denna ej vidare var möjlig i Rom såsom verldsrike, måste

det caesariska samhället blifva despotiskt. Det modärna Europa

känner åter det representativa statsskicket, som äfven i stora

stater möjliggör en fri författning, och därför kunde Mirabeau

hoppas, att hans framtidsstat skulle kunna grundas på fri-

heten. Såsom vi veta tänkte han sig härvid, att konunga-

dömet skulle ställa sig i spetsen för revolutionen för att under

hans ledning rädda denna från anarki och själft återvinna sin

förlorade plats i samhället. Då hans försök att få utöfva

denna ledning tillbakavisats af Necker och då han såg ko-

nungen blifva ett redskap för den aristokratiska reaktionen,

var det som han gaf rum åt tanken, att hertigen af Or-

leans möjligen kunde blifva den regent som han och Frank-

rike behöfde. Sedan han närmare lärt känna hertigen, yttrade

han emellertid, att han ej ens skulle vilja hafva honom till

sin betjänt, samt afbröt alla förbindelser på detta håll. Vid

åsynen af den afgrund, som Oktoberupploppet öppnat, beslöt

han nu att göra ännu ett försök med den konung som fans.

I Frankrike vistades då en grefve de La 3IarcJc, hvilken

tillhörde den nederländska furstliga fimiljen Arenberg, men

ingått i fransk krigstjänst. Han s}*nes hafva varit en person

af verkligt värde. Döbelu, som under hans befäl gjorde ett

fälttåg i Indien samt äfven varit hans adjutant, har om
honom fält det omdömet, att han var »frimodig, uppriktig,

vänlig och hederlig till karaktären» samt »besatt mycken för-
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måga, kunskaper, själsstyrka och beslutsamhet» ^ Han hyste

för den franska konungafamiljen en uppriktig och oegennyttig

tillgifvenhet och bedömde revolutionen med en sans, som

man ej skulle väntat af en person'"*! hans ställning. Aret

före riksständernas sammankallande hade han gjort bekant-

skap med Mirabeau och småningom blifvit intagen af dennes

stora egenskaper. Själf adlig deputerad i nationalförsamlingen,

hade han där ytterligare tillfälle att lära känna dessa, och

då uppstod hos honom tanken, att Mirabeau vore rätta man-

nen att rädda konungahuset och Frankrike. Deras tankar

möttes alltså, och då Mirabeau dagen efter konungens ankomst

till Paris (7 Oktober) vände sig till La Marek med begäran,

att denne skulle söka öfvertyga konungen om att alt vore för-

loradt, i fall konungen kvarstannade i Paris, bad La Marek

honom närmare utveckla sina åsigter. Mirabeau framlade då

den 15 Okt. dessa i en memoar, och som La Marek visste, att

drottningen — ehuru med orätt — ansåg Mirabeau för en af

anstiftarue till upploppet den 5 och 6 Okt. ^, lemnade han

skriften till grefven af Provence. Uttryckligt tillkännagaf

Mirabeau i denna framställning, att man ej af honom kunde

räkna på någou bjälp i och för en återgång till Tancien ré-

gime. »En stor revolution» förklarade han nödvändig till

landets rädduing. Endast en nationalförsamling kunde på-

nyttföda landet, och konungens och statens enda säkerhet låge

i en den närmaste sammanslutninoj mellan konung och folk.

Med afseende på de feodala rättigheternas afskaffande erkände

han att man kunnat gå till väga med mera betänksamhet.

' Nåfjra anteckningar om och af (jencral ö. Döbcln. Stlilm 1856.

1 s. 50. Det var La Marek, som under Gustaf III:s besök i Paris 1784

hade olyckan att i en duell döda Gustafs gunstling Peijron. Att Döbeln i

denna sak tog La Mareks parti ådrog honom Gustafs misshag. La Marek
besvarade pä det varmaste Döbelns vänskap. Se ytterligare om Mirabeau

och La Marek Not III.

2 Häri stärktes hon bl. a. däraf, att Mirabeau den 5 Okt. i national-

församlingen för att skrämma hofpartiet påpekat, att endast konungen var

oansvarig. Anklagelse för delaktighet framstäldes också mot Mirabeau inför

Chåtelet, men kunde ej bevisas och han frikändes sedan (2 Okt. 1790) form-

ligen af nationalförsamlingen. Genom La Mareks vittnesbörd är nu hans

oskuld fullkomligt styrkt.

S. J. Boethius. Franska recohitionen, 2:a uppl. Ifi
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men det vore nu försent; beslutet var oåterkalleligt och

»feodalsystemets fall var en försoning för tio seklers van-

sinne». På det bestämdaste afrådde han konungen från att

begifva sig till gränsen för att söka hjälp hos utlandet.

Ett sådant steg vore »det samma som en tronafsägelse», och

han (Mirabeau) skulle, om det toges, »sjelf anklaga monarken».

Likaledes afrådde han från att söka ett stöd hos adeln; det

vore ännu oklokare än att kasta sig i en främmande armé, det

vore att välja mellan ett stort folk och några individer, mellan

freden och ett inbördes krig med underlägsna krafter. Men
ä andra sidan målade han med de starkaste färger faran

både för konungen och församlingen af att stanna i det upp-

rörda Paris samt nödvändigheten af att stäfja anarkien. Han
rådde därför konungen att begifva sig till Normandie, hvars

läge förbjöd hvarje tanke på förbindelse med utlandet: här-

ifrån skulle han i en öppen proklamation förklara, att han ej

varit fri i Paris, att han kastade sig i sitt folks armar, att

han var en vän af revolutionen, att han gillade vissa af för-

samlingens beslut, men ville att folket genom en ny försam-

ling skulle få tillfälle att pröfva de öfriga, hvarför han blott

provisoriskt bekräftade dem. Nationalförsamlingen skulle han

kalla till sig och låta henne fortsätta sina arbeten, tills den

nya hann samlas. Han skulle själf taga initiativet till ytter-

ligare reformer, särskildt parlamentens afskaffande; låta ga-

rantera statsskuldeu, samt förklara, att han för egen del nöjde

sig med en civillista af 1 million.

Grefven af Provence gillade i allmänhet Mirabeaus åsig-

ter, men ansåg omöjligt att kunna förmå Ludvig XVI till så

energiska mått och steo-. Eliuru Mirabeau sålunda för till-

fallet måste afstå frän att kunna angripa anarkien i roten, åter-

stod dock ännu för honom hoppet att kunna verka för sitt

mål genom att vinna inträde i ministären, och för att möjlig-

göra detta öppnade han vid denna tid, förnämligast genom La
Mareks bemedling, lifliga underhandlingar med åtskilliga in-

flytelserika personligheter, af h vilka utom grefven af Provence

de vigtigaste voro den nye storsigillbevaren ärkebiskop de

Cicé af Bordeaux samt Lafayette. I synnerhet var den sist-

nämdes bistånd för honom af största betydelse. Ett vigtigt
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maktmedel, som felades houom, var nämligen inflytande på

den beväpnade styrkan, och i hvarje samhälle, där ordningens

band brustit, är den^ som kan förfoga däröfver, mer än någon

annan situationens herre. Så hade det varit i Rom vid den

aristokratiska republikens omstörtning, och att statsmannen

Caesar där blef i tillfälle att utföra sitt verk, berodde i vä-

sentlig mån på hans makt öfver legionerna. Här tillhörde

emellertid dessa ej mannen med de stora statsmannataukarna

utan — Lafayette. Mellan denne och Mirabeaii herskade en

naturlig antipati. Lafayette, den sedligt oförvitlige gentle-

mannen, föraktade Mirabeau såsom en tvetydig äfvent3a'are

och var föga håo^ad att till förmån för en sådan otfra sin

egen maktställning, hvilket svårligen kunnat undvikas, om
genom Mirabeau en verkligt stark regering kommit till stånd.

Mirabeau åter föraktade och misstrodde Lafayette både för

hans ytliga liberalism och hans oroliga äregirighet. Utan

generalens medverkan kunde emellertid intet uträttas och

sålunda bekvämade sig Mirabeau att söka vinna »diktatorn»,

såsom han i sitt hjärtas bitterhet kallade nationalgardets mäk-

tige höfding. Någon bestämd uppgörelse kom ej till stånd,

men Lafayette kunde dock ej undgå att erkänna, att något

behöfde göras till ordningens stärkande, och visade sig ej all-

deles obenägen att befordra Mirabeaus inträde i regeringen.

Afven konungen antogs vara benägen för saken. Man gaf

Mirabeau hopp om, att han skulle erhålla 50,000 L. i måna-

den af hofvet och såsom trappsteg till ministären en sände-

budsplats. Hans förstörda affärer och hans brist på sedlig

finkänsla gjorde, att han ej drog i betänkande att låta betala

sig för sina tjänster. Själf ville han, att frågan skulle så be-

traktas, att han genom mottagandet af underhåll bereddes fria

händer att till landets bästa använda sina krafter. Dock är

det ej sannolikt, att nu några penningar utbetalades af ko-

nungen ^ ; däremot försträckte honom La Marek med sådana.

^ Bland Lafayettes papper äterfans ett fördrag mellan Mirabeau och

liofvet innehållande de nämda vilkoren, och att de framstälts till honom fram-

går af hans brefväxling med La Marek. Det är dock ej antagligt, att själfva

fördraget, hvartill originalet skall varit skrifvet af grefven af Provence, blef

tillstäldt Mirabeau, och La Marek har uttryckligt förklarat, att Mirabeau
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Medan dessa hemliga uuderhandlingar pågingo, trädde

fiiiansfrågau på dagordniugen.

Ehuru det var finansernas förtviflade läge, som närmast

föranledt riksdagens sammankallande, hade dock denna, upp-

tagen af de stora reformfrågorna, endast egnat en flyktig

uppmärksamhet åt denna angelägenhet. Genom den allmänna

omstörtniugen, som till stor del hindrade skatternas ordent-

liga indrifvande, hade emellertid ställningen alt mer förvärrats

och de »patriotiska gåfvor», om hvilkas inflytande national-

församlingens protokoll nästan hvarje dag liafva att berätta,

kunde, huru mycket de än vittna om enskilda individers en-

tusiasm och offervillighet, dock ej bringa en varaktig hjälp.

Med otrolig svårighet drog sig Necker fram medelst allehanda

låneoperationei, men härigenom växte blott ytterligare stats-

bristens afgrund och i och med det samma faran för en full-

ständig statsbankrutt. Liksom Turgot ansåg Mirabeau, att

man till hvarje pris borde undvika en sådan. Den 26 Sep-

tember hade han därför, trots sin ovilja mot Necker, uppbjudit

hela sin vältalighet för att förmå församlingen att samtycka

till en af denne begärd utomordentlig bevillning, uppgående

till V4 äf hvarje medborgares årsinkomst, samt äfven lyckats.

Hade ordning och lugn herskat i riket, hade möjligen denna

skatt i förening med de nya inkomstkällor, som öppnades

genom privilegiei-nas upphäfvande, kunnat åter sätta stats-

verket på säkra fötter; under den nu rådande förvirringen

blef det tydligt att äfven andra åtgärder voro af nöden ^

Då uppstod den tankea, att, om man gick vidare på den

ej nii erhöll några penningar af konungen. Lafayette har visserligen påstått

det, men det bref från Mirabeau, hvarpä han grundat denna uppgift, ger

intet stöd däråt. Se Méinoires de Lajayettc II ss. 366 o. 106 samt

Bacourt a. a. I s. 130 o. II ss. 1—7.

' Enligt ett beslut af den 25 Sept. underkastades adeln och presterna

den likformiga beskattningen äfven för sista hälften af är 1789. Det oak-

tadt gåfvo de tre stora direkta skatterna, som af Necker under privdegH-

tiden beräknats till 187' 2 million per år, 1 Maj 1780— 1 Maj 1790 blott

34 millioner. I la gabelle infördes d. '23 Sept. 1780 betydliga lindringar

för de mest betungade provinserna, och oafsedt denna förminskning gaf la

gabelle under hvar och en af de 3 första månaderna af 1700 4 millioner

mindre än man beräknat. Värdet af de patriotiska gäfvorna var 361,587 L.
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väg, som öppnats genom tiondens afskaffande, och staten full-

ständigt öfvertoge presterskapets aflönande, kunde han anses

berättigad att öfvertaga kyrkans ofantliga fasta egendom. En
dylik åtgärd var i hög grad egnad att slå an på församlin-

gens flertal. Den syntes erbjuda ett säkert medel till finan-

sernas upphjälpande och den motsvarade den rådande fient-

liga sinnesstämningen mot den kyrkliga hierarkien. Den 10

Oktober väckte Talleyrand ett formligt förslag i denna rikt-

ning. Det angreps naturligtvis häftigt af högern med Maury

i spetsen, som betecknade det såsom ett ingrepp i eganderät-

ten, men jämväl högra centern var obenägen därför, emedan ett

dylikt beslut kunde mot revolutionen reta alla kyrkans vänner

samt leda till en otillbörlig inblandning af staten i de kyrk-

liga angelägenheterna. Detta parti inskränkte sig dock ej till

att blott kritisera, utan Malouet framstälde den 13 Oktober

ett klokt och hofsamt motförslag, enligt hvilket kyrkan skulle

få behålla alla de gods, som verkligen behöfdes för bestridan-

det af dess utgifter, men återstoden öfverlemnas ät staten.

Alt motstånd var dock fåfängt, och den 2 November förkla-

rade församlingen, att kyrkogodsen voro stälda till nationens

disposition. Det var för visso ett revolutionärt beslut, men
åtminstone det folk, som alltid i Vesterås recess sett ett po-

litiskt storverk, har ej rätt att bryta stafven däröfver.

Mirabeau hade i väsentlig mån bidragit till denna utgång

;

det var t. o. m. han, som gifvit beslutet dess slutliga re-

daktion. Han ville nämligen i kyrkogodsen erhålla hypo-

tek för ett pappersmynt, genom hvars utgifvande en fast

ekonomisk grundval skulle beredas åt den starka regering,

om hvars upprättande han då hyste de bästa förhoppningar.

Han kan sålunda anses såsom den egentlige upphofsmannen

till revolutionens beryktade pappersmynt, de s. k. assignaterna,

som sedan blefvo så olycksbringande, men härvid bör ihåg-

kommas, att hvad som åstadkom detta var, att de blefvo an-

vända ej till statsskuldens betalande utan till de löpande ut-

gifterna, och orsaken härtill var, att det af Mirabeau åsyftade

stärkandet af regeringsmakten med ty åtföljande möjlighet

att indrifva de ordinarie skatterna ej kom till stånd.

Detta samband mellan Mirabeaus finansplaner och planer
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pä en parlaiuejitia-isk styielse röjer sig däri, att da iian den

6 November föreslog, att statsskuldens förvaltning skulle öf-

verlemnas åt en särskild kassa med sedelutgifningsrätt samt

stående nnder riksdagens uppsigt — livad vi skulle kalla ett

riksgäldskontor — föreslog han pä samma gång, att mini-

strarne skulle erhålla rätt att deltaga i riksdagens öfverlägg-

ningar. Att det sista innebar hans egen kandidatur till mi-

nistären, blef genast klart för alla. Hvarken högern eller

venstern önskade dock något sådant, då detta a ena sidan

skulle kunnat betrygga revolutionens redan vunna resultat

och ä andra sidan kunnat sätta en gräns för de demagogiska

agitationerna, men möjligen skulle Mirabeaus inflytande kunnat

segra, om Lafayette gifvit honom det beräknade understödet.

Denne blef emellertid vid det åtgörande ögonblicket— passiv.

Hans vänner stälde sig då till Neckers disposition, och denne,

som förstod, att det gälde hans egen politiska tillvaro ^ upp-

bjöd hela sitt inflytande till förslagets bekämpande. Åtgö-

randet uppsköts till följande dag (den 7 Nov.), och då nöjde

man sig ej med atc förkasta det samma utan föreslog, att

ingen af församlingers medlemmar ens skulle få blifva mini-

ster. Förgäfves yttrade Mirabeau rent ut, att förslaget afsåg

honom personligen och att förbudet därför borde inskränkas

blott till honom, på det att det allmänna ej skulle behöfva

lida för hans person. Man stälde mot honom grundsatsen om
den lagstiftande och verkställande maktens åtskiljande, och

dock var denna invändning i själfva verket föga på sin plats,

ty församlingen kränkte oupphörligt samma grundsats på ett

vida gröfre sätt än som nu var ifrågasatt. »Den konstitue-

rande församlingen», säger Sorel, »styrde genom sina utskott,

hvilka gåfvo order åt ministrarne: hon sammanblandade fak-

tiskt den verkställande och den lagstiftande makten och hängaf

' Mirabeau tänkte sig att finansportföljen skulle fråntagas Necker och

öfverlemnas lit Talleyrand, men Necker blifva preniierniinister, »emedan

han bör göras lika vanmäktig som han är oduglig och dock hans populari-

tet bevaras ät konungen». Mirabeau själf skulle bli minister utan departe-

ment och likaså Tvafayette, hvilken tillika skulle nämnas till generalissimus.

Ofriga ministrar skulle bli ärkebiskopen af Bordeaux, hertigarne af La
Rochefoneauld och Liancourt samt T^a Marek (sjöminister).

'
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sig sålunda åt centralisationens ytterligaste öfverdrifter, samti-

digt med att hon gjorde anspråk på att decentralisera». Man
ryggade sålunda ej tillbaka för en sådan sammanbland-

ning af samhällsmakterna, hvilken beröfvade regeringen all

själfständighet, men för en sammanblandning, som skulle

gifvit henne större styrka, fasade man såsom för ett kät-

teri. Mycket verkade ock den från Pancien régime ned-

ärfda misstron mot konungens ministrar. Desse betrakta-

des såsom fribetens naturliga fiender. En folkrepresentant,

som med dem trädde i förbindelse, ansågs misstänkt, och na-

turligtvis skulle han blifvit det ännu mer, om han själf öfver-

tagit en ministerplats ^ Nog af, förbudet blef antaget. Här-

igenom var ej blott Mirabeau utestängd från ministären utan

dödsdomen afkunnad öfver det parlamentariska styrelsesättet.

Afven från en annan synpunkt än anarkiens bekämpande

var denna utgång en olycka för Frankrike. Församlingen

hade just vid denna tid börjat arbeta på upprättandet af en

ny förvaltningsorganisation -, och härvid var det högeligen af

nöden att den verkställande maktens intressen bevakades. Na-
turligtvis tillhörde en sådan uppgift närmast regeringen, men
för att lyckas häri behöfde hon kunna inverka på lagstiftarne, och

detta hade tydligen bäst kunnat ske, om hennes egna medlemmar
tillika varit medlemmar och ledare af riksdagen. De olyckliga

följderna af, att Necker från början ej försökte att såsom chef för

regeringen öfvertaga ledningen af författningsarbetet, hafva vi i

det föregående bevittnat; efter den högra centerns nederlag var

hans inflytande i detta hänseende ännu mindre än förut. »Han
nöjde sig med att uttrötta församlingen genom förmaningar

till saktmod och enighet i stället för att fängsla henue vid sig

' Ett märkligt bevis härför lemnar den konstitutionella rojalisten Vau-

blanos memoarer. Han berättar däri, att han under den lagstiftande för-

samlingen blef föremjil för allmänt misstroende (af sitt eget parti), emedan

det berättades, att han haft ett samtal med en minister. Så djupt rotadt

var detta åskådningssätt, att det bibehöll sig äfven efter konungadömets fall,

då riksdagen själf tillsatte ministrarne. Jämf. ofvan s. 219 n. 1 om Mon-
tesquieu.

2 Förslaget till en sådan hade framlagts den 28 September och den

20 Oktober hade diskussionen därom börjat, men endast några få bestäm-

melser voro ännu antagna (t. ex. den om valrätten).
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genom skapande tankar», säger Sybel, och hans bibehållande

i ledningen af ministären betydde sålunda, att äfven vid

de vigtiga partier af författningsarbetet, som ännu återstodo,

församlingens sansade element ej erhöllo det stöd, som en

stark parlamentarisk regering kunnat erbjuda dem.

Den fråga, som först efter det ödesdigra beslutet af den

7 Nov. afgjordes, var den om rikets administrativa indelning.

Det låg i sakens natur, att man ej kunde låta den gamla

indelningen oförändrad bestå med dess oändliga virrvarr af

olikheter och undantagsförhållanden, men praktiska statsmän

skulle vid reformens genomförande hafva tagit hänsyn till den

naturliga gruppering, som historiska minnen, traditioner, språk

m. m. åstadkommit inom befolkningen. Eu dylik indelning

skulle emellertid ej hafva medgifvit den fullständiga likfor-

mighet, hvilken tiden skattade så högt, och därför vann

den af Sieyés framstälda tanken, att endast kartan skulle

läggas till grund för Frankrikes nya indelning, lifligt bifall.

Förgäfves anmärkte Mirabeau häremot, att de nya områdena

skulle »vara till för människornas, ej för jordens skull; att

deras ändamål var ej en nyodling utan rikets förvaltning»

;

förgäfves framstälde han ett motförslag, euligt hvilket man
skulle — ej bibehålla provinserna, men taga dem till utgångs-

punkt för den nya indelningen för att sålunda vid denna till-

godogöra sig alt som var lifskraftigt i den gamla. Sieyés' för-

slag, utbildadt af församlingens förnämsta legister, blef an-

taget, och sålunda indelades Frankrike efter s. k. naturliga

gränser, men med åsidosättande af de naturliga befolknings-

förhållandenaW 83 så vidt som möjligt likformiga och lika

stora departement; dessa åter i distriJct; dessa i kantoner

och dessa i munieipaliteter {kommuner). Med afseende på

själfva förvaltningen förelåg ett fullständigt rekonstruktions-

arbete, ty, som vi veta, hade de gamla myndigheterna efter

Bastiljens fall helt och hållet bortsopats af den revolutionära

stormvinden. Det var naturligt, att man vid den nya orga-

' vSä t. ex. förenades ett område, hvars innevånare voro basker med
liearn, ehuru de förre ej förstodo det språk som talades i detta. Den baski-

ska befolkningens protest häremot framfördes den 12 Januari 1790 i for-

samlingen, men lemnades utan afseende.
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iiisationen skulle söka inskränka den hittills rådande centra-

lisationen samt bereda ram för själfstyrelse. Lika vigtigt var

emellertid att tillse, det regeringen erhöll tillbörlig makt

öfver de lokala förvaltningsmyndigheterna. I nutidens stora

stater behöfves en viss blandning af centralisation och lokal

själfstyrelse, för att ej samhällslifvet i en eller annan riktning

skall råka på afvägar. Lägges all myndighet i händerna på

regeringens ämbetsmän, råkar folket i politisk omyndighet och

byråkratiska maktmissbruk uppblomstra lätt. A andra sidan

äro många af det modärna samhällets uppgifter så invecklade,

att de kräfva större yrkesskicklighet hos och starkare kontroll

öfver ämbetsmännen än som kan åstadkommas i en kommu-
nalförvaltning. I det gamla Frankrike hade man råkat i den

förra ytterligheten : nu gick man i stället till den andra, i

det all förvaltande myndighet blef ett tillfälligt och af folkets

förtroende beroende hedersuppdrag.

Den nya organisationens hufvuddrag voro följande: mu-
nicipaliteterna skulle styras af en borgmästare (maire) i

spetsen för ett råd (conseil general), hvilket till sitt biträde hade

en ombudsman {procureur) och af hvilket en del utgjorde ett

förvaltningsutskott. Distrikten (kantonerna voro endast val-

kretsar) fingo ett generalråd af 12 personer och departementen,

ett dylikt af 36, hvardera med sitt verkställande utskott {direk-

torium) och sin procureur syndic. Faris fick en gemensam

municipalitets- och distriktsförvaltniug och utgjorde dessutom

ett eget departement. I förstnämda hänseende indelades det

nu i 48 sektioner (i st. f. de 60 distrikten), hvar och en med
sin folkförsamling. Dessa utvalde omedelbart en mär, en

procureur (med 2 sustiiuter), poliskåren och ett kommunal-
råd {conseil general) af 144 medlemmar och inom detta

ett verkställande utskott {corps municipal) af 48 medlemmar.

Bland de sistnämde utsåg kommunalrådet 16 administratörer^

hvilka fördelade sig på 5 departement. Dessutom egde hvarje

sektion att inom sig välja ett utskott af 16 personer, som

skulle ega att utlysa sektionssammankomsterna och biträda

kommunalstyrelsen. Alla dessa råd och tjänstemän tillsattes

öfver hela Frankrike genom val, i kommunerna på 2 och i

distrikten samt departementen på 4 år, och regeringen hade
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således intet inflytande på deras tillsättande, oaktadt hela

den lokala förvaltningen, skatteuppbörden, rätt att rekvirera

trupper till ordningens upprätthållande o. s. v. tillhörde dem.

Föga bättre var det stäldt med kontrollen. Departementens

myndigheter hade visserligen att öfvervaka de mindre områ-

dena och regeringen de förra; men sättet härför var ej till-

räckligt bestämdt, och en högre myndighet hade ej rätt att

gifva order ät en lägre, kunde endast kassera dennas åtgärder,

i fall de voro olagliga, samt i värsta fall suspendera myndig-

heten. Ja, regeringen egde icke ens fullständigt den senare

makten. Hon kunde visserligen suspendera hvarje departemen-

tal-, distrikt- och kommunalstyrelse antingen af eget initiativ

eller så, att hon bekräftade en af vederbörande departemental-

styrelse ådömd suspension, men i båda fallen skulle åtgärden

pröfvas af riksdagen, som ensam egde rätt att anställa åtal.

Man torde ej misstaga sig, om man antager, att denna

organisation tillkommit under inflytande af Ma blys idéer.

Den verkställande maktens försvagande genom fördelning på
en mängd af hvaraud^^a så godt som oberoende och endast för

viss tid valda myndigheter var helt och hållet i hans ande \

Ett annat inflytande, som däri gjort sig gällande, var legi-

sternas benägenhet att öfverflytta en odelad makt till den

nya suveränen: folket eller dess representanter, och Thouret

och Target hade också varit mest verksamma vid den nya

lagens utarbetande.

Få åtgärder af den konstituerande församlingen hafva

mer än denna reform förorsakat, att revolutionen i så mycket

förfelade sitt mål. Resultatet däraf blef nämligen ej den själf-

styrelse, ]nan åsyftat, utan en fullständig upplösning ^ från

h vilken man slutligen ej visste sig någon annan räddning än

en fullständig återgång till — centralisationen. För denna

passade också den nya indelningen vida bättre än för själf-

styrelse. En sådan förutsätter nämligen i hög grad, att for-

valtniugsouirådena ega en inneboende lifskraft. I viss män

' Jämf. ofvan s. 60 samt Not VIII till Bok I. Hans ideal: Sverige

under frihetstiden, utmärkte sig ocksä genom bristande kontroll (ifver äm-

betsverken (ehuru dessa här ej voro af kommunal natur) ; följden blef jäm-

väl på bada ställena den samma : förvirring och missbruk inom förvaltningen.
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hade detta varit fallet med de gamla proviuserna, af hvilkas

egeiidomligheter åtskilliga bibehållit sig mider Tancieu régime,

då dennas centralisation nöjde sig med eu yttre likformighet,

och provinsialförsamlingarna hade kunnat erbjuda ett dugligt

råämne för utbildandet af tidsenligare institutioner. De nya

genom ett administrativt penndrag tillkomna ojnrådena sak-

nade däremot alla fritt uppvuxna men just därigenom lifs-

kraftiga organ för själfstyrelsen, och deras innevånare voro till

hvarandra såsom isolerade enheter utan organiskt sammanhang,

och en sådan befolkning utgör just det lämpligaste materialet

för statsförmyndareskap. Hvad nu de nya ämbetsmännen an-

går befunnos de snart, såsom man kunde vänta på grund

af den föregående centralisationen, sakna all erfarenhet \ och

i stället för att låta den, som de under sin förvaltning kunde

förvärfva, komma samhället till godo, beslöt nationalförsamlin-

gen i höjden af sin förblindelse, att märer och procureurs syndics

ej skulle kuuna omväljas mer än en gång förr än efter vissa

ar. Då dessutom »de stilla i landen» snart nog tröttnade pä

det ständiga väljande, som utgjorde den nya förvaltningens

lifsprincip, och de anarkiska folkelementen i följd häraf alt mer

hngo öfvervigt vid valen, frestades tjänstemännen att mer

tänka pji dessas gunst än på samhällets kraf, och i följd af

den nästan fullstän<liga bristen på kontroll uppifrån fans här-

emot ingen motvigt. Sålunda förmådde de nya myndigheterna

i allmän liet ej bättre än de under julioroligheterna på revo-

lutionär väg bildade stäfja den rådande anarkien, utan blefvo

själfva indragna i dess hvirfvel. Den franska förvaltningsor-

ganisationen blef liksom en kropp, hvars senor äro afskurna

och hvars lemmar neka att göra tjänst. Hvarje kommun blef

så godt som en oberoende stat (i anarki). Uuderordnade myn-
digheter trotsade öppet sina förmän, ej minst regeringen, om
de blott kunde glädja sig ät de lokala nationalgardenas eller

de jakobinska klubbarnes ynnest. I stället sågo de genom
fingrarne med det ofog, som i frihetens namn bedrefs af den

jakobinska pöbeln. Med säkerhet till person och egendom blef

det under sådana förhållanden illa bestäldt. Alla, som hettes

' Inom 20,000 landtkommuner pustod en talare i lagstiftande ft)i*sani-

lingen att ämbetsmännen hvarken kunde läsa eller skrifva.
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vara » aristokrater •>>, voro naturligtvis rättslösa, men ätVen för

apnat godt folk blef lifvet oroligt nog, ty röfvare och tjufvar

bedrefvo öfver alt fritt sitt spel. Under de nya myndighe-

ternas vård råkade äfven kulturanstalterua såsom hospital,

vägar, broar o. d. i förfall, och äfven i detta hänseende syntes

sålunda »naturtillståndet» stå för dörren. Ej minst betänklig

blef myndigheternas vanmakt för statens hnanser. National-

församlingen gjorde med 1790 års utgång tabelras på det

gamla skatteväsendet, men de nya skatterna inflöto ej bättre

än de gamla. Bönderna, »förut vana att betala alt, ville nu

ej betala något», lemnade falska uppgifter eller förgrepo sig

på myndigheterna, om försök gjordes att indrifva skatterna.

Vanligtvis dispenserade sig emellertid de nya ämbetsmännen

från detta både f()r deras folkgunst och deras lif och lemmar

farliga åliggande. Cnder sådana förhållanden slukades assig-

naterna af de löpande statsutgifterna, och sålunda förtärde

den franska staten småningom men säkert hela det stora ka-

pital, den erhållit genom reduktionen frän kyrkan, utan att

därmed bringa ordning i sina finanser ^

I sammanhang med förvaltningsorganisationen bestämdes

äfven vilkoren för fullständig (aktiv) medborgarerätt. Sådan

skulle tillkomma alla fransmän, som uppnått 25 år samt be-

talade en direkt skatt motsvarande värdet af 3 dagsverken,

och den innebar rätt att omedelbart utse inom kommunerna
— de municipala myndigheterna, samt på kautonsvis samman-
trädande primärförsainlingar — elektorer. Desse skulle tagas

bland aktivborgare med något högre census och hade att utse

distriktens och departementens myndigheter, för hvilka liksom

' I stället för de gamla direkta skatterna infördes fr. o. m. 1 Jan.

1791 en fastifjhetsskatt, beräknad till 240 mill., och en lösöreskatt, be-

räknad till 60. Dessa skulle Jifven ersätta de indirekta, af hvilka la

(/abelle npphäfdes i Mars 1790 och Jes aides jämte stadsoktrojerna ett är

därefter. I början af är 1702 hade af 40,000 kommiinalstyrelser endast

2,560 sina uppbördslistor öfver de nya direkta skatterna färdiga, och i Okt.

1792 saknades ännu 4,800 sädana. Den 1 Febr. 1793 uppgingo restantierna

pä dessa skatter för 1791 till 161 niill. För den d. 26 Sept. 1789 beslutna

bevillningen (se ofvan s. 244) hade den 1 F^ebr. 1793 ännu 7,000 kommuner ej

redovisat, och restantierna därpå uppgingo dä till 73 mill. (den hade beräk-

nats till 180 mill.
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för municipciliteternas gälde samma ceusus som för dem själtva,

samt riksdagsmän, för hvilka eu ännu högre census stadgades

'

Alla aktivborgare skulle inskrifvas i nationalgardet, oeli hvarje

municipalitet erhöll sin egen bataljon, som blott lydde under

de kommunala myndigheterna och hvars officerare till och

med kaptens grad valdes af aktivborgarne själfva'-.

Säsom man- ser, hade man vid fixerandet af den politiska

medbortrarerätteu bestämt sicj för en viss census. Huru mvcket

en sådan åtgärd än må liafva varit påkallad ur klokhetens

synpunkt, stred den emellertid mot rättigbetsförklaringens

stadgande, att hvarje medborgare antingen själf eller genom

ombud hade rätt att deltaga i lagstiftningen och beskattnin-

gen-'^. Här förelåg sålunda hvad denna förklaring kallade

förtryck, hvilket ju berättigade till motstånd d. v. s. uppror.

Agitatorerna försummade ej häller att taga denna motsägelse

till utgångspunkt för våldsamma upphetsningar, och sålunda

visade det sig, huru rätt de haft, hvilka varnat för att upp-

ställa rättighetsförklaringens allmänna regler, innan man kom-

mit på det klara med hvad man i hvarje särskildt fall ville

stadga.

På våren 1790 voro de egentliga förvaltningslagarna full-

bordade samt sanktionerade, hvarpå deras genomförande genast

sattes i vjerket — med det resultat som redan är angifvet*.

Därefter kom ordningen till rättsväsendet. Detta un-

derkastades en lika grundlig ombildning vsom förvaltningen.

' Däremot lyssnade man ej till Mirabeaus förslag, att för valbarhet till

riksdagsman skulle fordras att hafva beklädt kommunala förtroendeuppdrag,

en genialisk tanke, som gick ut pa att genom lag åstadkomma det saml)and

mellan kommunal och parlamentarisk själfstyrelse, som faktiskt existerar i

England och just utgör en af de fasta grundvalarne för detta lands frihet.

- De högre valdes af officerarne. Hvarje officer valdes blott tor ett

år och kunde först efter att hafva tjänat ett är säsom soldat omväljas.

^ Detta hade ocksä med skärpa framhållits af Eol)espierre (den 22

Oktober).

* En fullständig lag om nationalgardet antogs, dock ej förr än den 29

September 1791. Hufvuddekretet om municipallorfättningen antogs den 14

December 1789; det om valförsamlingarna och departemental- och distrikt-

styrelserna den 22 December s. ä. Den administrativa indelningen faststäldes

definitivt först i Januari och Februari 1790. Paris fick sin nya nnuiicipal-

styrelse först genom dekret af den 21 Maj s. ä.
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Legisternas inflytande gjorde sig här sjisom naturligt var ännu

mera gällande, och i främsta rummet bör så väl äran som

ansvaret tillerkännas Thouret, Tronchet och Target. Båda

delarne äro i själfva verket ovanligt stora. Frankrikes gamla

lagar lemnade, såsom vi veta, mycket öfrigt att önska \ Nu
började man arbeta på en gemensam och tidsenlig rik slag,

och hvad därvid åstadkoms utmärkte sig genom klarhet, kon-

sekvens och humanitet. Här blef den romerska rättens infly-

tande i det stora hela blott välgörande. Stadgandet af full-

ständig likhet inför lagen, afskaflandet af lettres de cachet '^,

all slags tortyr samt forntidens barbariska straö' utgöra verk-

liga triumfer inom lagstiftningens historia, och det var på den

nu lagda grunden, som de berömda lagstiftningsarbetena under

Napoleons tid sedan utfördes.

Afven i själfva domstolsväsendet voro genomgripande re-

former af nöden, och uteblefvo ej. Mest otidsenliga voro de

seiguöriella domstolarne och parlamenten. De förra upphäfdes

redan den 4 Augusti, och genom det då beslutna afskafiTandet af

ämbetenas säljbarhet erhöllo äfven de senare en första varning;

det dröjde sedan ej länge, innan de fullständigt dukade under

för den rörelse, de så kraftigt bidragit att framkalla. I Sep-

tember 1789 hade de, såsom vanligt, tagit ferier, men då de

åter skulle träda i verksamhet, blefvo ferierna den 3 November
af församlingen förlängda. Flera landsortsparlament försökte

då använda den gamla taktiken att vägra inregistrering, men
blefvo hastigt tvungna till underkastelse. Pariserparlamentets

ferieutskott, ej mindre förbittradt, men mera försigtigt, afgaf

blott en hemlig protest och undgick därigenom för tillfället

några obehag. I parlamentens fall indrogos äfven de öfriga

domstolarne. På hösten 1790 slopades nämligen hela det

gamla domstolsväsendet, dock mot en ersättning åt den hittills

varande personalen som Necker beräknade till ej mindre än

' Se ofvan ss. 2G o. 111.

^ Den 26 Mars 1790 beslöt församlingen, att alla, som pii grund af lettres

de cachet voro fängslade, skulle lösgifvas. Sista gjlngen ett lettre de cachet

utfärdats skall hafva varit d. 19 Febr. 1790; det gälde en vansinnig. Chas-
sin: La fjénie de la Récolution.
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350 millioner 1, och sålunda blef marken fri för en helt och

hållet ny organisation. Enligt denna inrättades för civil-

processer i hvarje distrikt tribunal, hvilka ömsesidigt tjänade

hvarandra till appellationsdomstolar. Hvarje departement fick

en brottmålsdomstol, och i Paris upprättades en för hela riket

semensam kassationsdomstol. Städerna och kantonerna er-

höllo fredsdomare med befogenhet att döma i mindre mål;

därjämte infördes handels- och familjedomstolar. I kriminal-

saker tillkom det jitry att besluta anklagelse och afgöra själfva

faktum, men i civilmål infördes ej, trots vensterns ansträng-

ningar, juryinrättningen. Förhandlingarna blefvo ofiPentliga,

den anklagade erhöll rätt till advokat, de dryga sportler, som

gjort den gamla franska rättskipningen omåttligt kostsam för

allmänheten, bortföllo helt och hållet. I början af år 1791 var

den nya organisationen i hufvudsak bragt till fullbordan-, och

den utgör i själfva verket ett af revolutionens förnämsta stor-

verk; också har den i sina väsentliga delar öfverlefvat revo-

lutionens stormar och lagt grunden till det moderna, med

rätta högt ansedda franska domstolsväsendet.

Geuoni en i högsta grad olycklig bestämmelse fördunk-

lades dock för tillfället alla den nya organisationens fördelar.

Det beslöts nämligen, att äfven bisittarne i de ordentliga

fackdomstolarne (ej blott fredsdom arne) skulle tillsättas genom

folkval^, och, hvad ännu värre var: deras mandat skulle endast

gälla för en viss tid, fredsdomarnes för 2 år, kassationsdo-

marnes för 4 och de öfrisra fackdomarnes för 6 år. Hvilka

• Afven mot dekretet härom protesterade pariserparlamentets ferie-

utskott och förklarade, att alt som församlingen gjort var ogiltigt. (Mor-

timer-Ternaiix: Histoire de la Tcrreur. I s. 301 o. f.). Dessa pro-

tester blefvo sedan ödesdigra för sina undertecknare.

^ Den IG Augusti 1790 antogs dekretet om dessa domstolar utom

kassationsdomstolen och brottmålstribunalen. Den förra organiserades genom

dekret af den 27 November s. ä. och de sistnämdaaf den 20 Januari 1791.

Fullständigt ordnades kriminalprocessen dock först d. 29 Sept. s. ä.

^ Äfven tiU de offentliga äklagarne utsträcktes detta. Konungen fick

endast vid hvarje domstol tiUsätta en kommissarie, som skulle öfvervaka

statens intresse och lata verkställa domen. Civil- och kriminaldomare samt

allmän åklagare valdes af elektorerna. Fredsdomare af primärförsamlingen.

För konungens rätt att inverka på domarekårens tillsättning kämpade i

synnerhet Cazaiés.
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brister parlaraeutsiustitutionen än haft, sii egde den dock den

stora förtjänsten, att den gjorde rättvisans värdare själfständiga

gent emot den annars enväldige suveränen. Genom den nämda

anordningen bortföll äfven denna inskränkning i den nyas makt.

Mot det tyranni, som kunde utöfvas i folkets namn, fans ej

ens det skydd, som ligger i en oberoende domarekår. Att

de förvaltande ämbetsmännen gjorts beroende af massans

ynnest, var redan det beklagligt nog. För dem behöfde dock

ej ett omval vara en existensfråga, då deras offentliga upp-

drag ofta blott var en bisysselsättning, men för yrkesjuristerna,

hvilka naturliö-tvis ensamma voro valbara till de eoentlioja

domareplatserna, var sysslan i regeln ett lefvebröd. De ut-

sattes då för frestelsen att vid rättvisans skipande glömma
lagens fordringar för valmännens ynnest, och på detta sätt

indrogs t. o. m. rättsväsendet i anarkiens malström eller stäldes

i partidespotismens tjänst.

Samtidigt med arbetet på förvaltningens och rättsväsen-

dets ombilduing hade församlingen, drifven af iinansnöden,

bragt till närmare tillämpning beslutet om presterskapets

egendom. Den 19 December 1789 bestämdes, att krono- och

kyrkogods till ett värde af 400 millioner skulle säljas, och för

att underlätta denna operation samt af hjälpa den af anarkien

förorsakade bristen på ni3ait upptog man härvid Mirabeaus

förslag om en utomordentlig kassa med rätt att utgifva sedlar.

Dylika skulle under namn af assignater utgifvas till ett värde

af 400 millioner, och såsom säkerhet därför skulle godsen

tjäna; assignaterna skulle kunna utbytas mot sådana, men
under tiden skulle de gälla såsom lagligt betalningsmedel.

Detta beslut gaf anledning till det första ingreppet i

själfva den kyrkliga organisationen.

Inga af katolicismens institutioner voro mera motbjudande

för tidsandan än klostren. Under det att församlingens majoritet

erkände, att staten borde alt jämt sörja för det egentliga pre-

sterskapets aflöning, ville man ej medgifva det samma med
afseende på klostren, mot hvilka redan les cahiers visat obe-

nägenhet. Därför uppstod nu den tanken, att de till försälj-

ning bestämda godsen lämpligast kunde erhållas genom en

reduktion af deras egendom, och trots de presterliga riksdags-
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männens förbittrade motstånd beslöts den 13 Febr. 1790 klo-

sterlöftenas npphäfvande och de egentliga munkklostrens ome-

delbara undertryckande, dock mot underhåll åt deras dåvarande

innevånare. Emellertid var den vinst, som staten härigenom

syntes skola erhålla, alt för stor för att ej uppväcka lystnad

hos Paris' med ständiga penningbekymmer kämpande myndig-

heter, och för att få dela den samma erbjödo de sig att

öfvertaga försäljningen af de parisiska klostren mot en viss

provision. För att ej reta den farliga hufvudstaden genom ett

afslag samt möjligen ätVen för att underlätta försäljningen, med-

gaf församlingen den 17 Mars, att de till försäljning bestämda

godsen skulle hembjudas åt alla rikets municipaliteter, hvilka

mot en andel af vinsten — som sedan bestämdes till '/jg
—

skulle ombestyra deras försäljande. Då isen sålunda väl var

bruten, framstäldes ett förslag om en sådan tillämpning af

beslutet af den 2 November 1789, att alla kyrkogods skulle

genast indragas och ställas under verldslig förvaltning mot
att staten öfvertoge presterskapets skulder och aflöning. Hö-
gern motsatte sig naturligtvis ifrigt denna anordning, som
skulle sätta inseglet på det gamla kyrkoväsendets omstörtning,

och på båda håll uppstod en våldsam upphetsning, som äfven

spridde sig till allmänheten och nådde sin höjd, då kartu-

sianermunken Gerle, lika ifrig katolik som revolutionär, sökte

tillfredsställa alla partier genom att föreslå, att den katolska

gudstjänsten skulle förklaras för den enda auktoriserade. Hö-
gern såg nämligen genom detta förslag en utväg öppnas att

återställa samvetstvånget och skyndade därför att göra det

till sitt, under det att både radikala och moderata frihets-

vänner af samma orsak ifrigt bekämpade det samma, och det

var under diskussionen härom som Mirabeau, återkallande

minnet af den katolska ofördraorsarabetens skändlii^aste dåd,

från talarestolen pekade på det fönster i Tuilerierna, ifrån

hvilket sägnen låtit Karl IX under Bartholomeinatten gifva

signalen till blodbadet på sina undersåtar. Högerns förhoppnin-

gar tillintetgjordes emellertid genom att församlingen på förslag

af hertigen af La Rochefoucauld förklarade, att vördnaden för

religionen ej tillät att hon blef föremål för diskussion. Den 14

och 20 April beslöts därefter godsens indragning på de nämda
S. J. Boethius. Franska revolutionen, 2:a uppl. 17
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vilkoreii, och dei.i 17 faststäldes och utvecklades ytterligare

beslutet om de 400 millionerna assignater — medlet för deras

hastiga realiserande'. Nu besannades fullständigt de farhågor,

som kyrkogodsens indragning från första stund uppväckt hos

Malouet och dennes vänner. Beslutet om presterskapets aflö-

nande af staten gaf nämligen församlingens kyrkoutskott an-

ledning att framställa ett förslag till en genomgripande för-

ändring af den franska kyrkans hela organisation. Den när-

maste afsigten därmed var att åstadkomma besparingar i

kostnaderna för kyrkans underhåll, ty utan sådana skulle ej

godsens indragning hafva medfört de väntade ekonomiska för-

delarna, och därför föreslogs ej blott en minskning af det

högre presterskapets löner, utan ock att dess antal skulle min-

skas- därigenom, att den gamla stiftsindeluingen upphäfdes

och departementen hädanefter äfven fingo utgöra stift.

Emellertid var det ej endast sparsam hetsintresset, som
var verksamt i denna sak. Det jansenistiska partiet, redan af

gammalt i opposition mot regeringen ^, hade med glädje hälsat

revolutiouen, och flerr; af församlingens ifrigaste reformvänner

tillhörde denna sekt, bl. a. den kände advokaten Canius. Reli-

gionsfrihet hörde dock ej egentligen till deras program, och

att en sådan stadgats, först genom rättighetsförklaringen samt

sedan genom beviljandet af aktiv medborgarrätt åt protestan-

ter och judar, var ingalunda deras förtjänst. Liksom Englands

presbyterianer under det 17:de århundradet — dem de liknade

ej blott däri, att de genom förföljelse drifvits till politisk

opposition, utan äfven i sträng religiositet — ville de fastmer

begagna sig af folkväldet för att upprätta en statskyrka i sin

ande, d. v. s. en nationell och till sin kyrkoordning apostolisk*,

och till dessa syftens genomförande öppnade den nya stifts-

' Meningen var till en början, att assignaterna skulle vai-a r<äntebä-

rande, men man frångick sedan detta.

^ Förut räknade franska kyrkan 127 biskopar, däraf 11 ärkebiskopar;

nu blef hela antalet 83, däraf 10 ärkebiskopar. Kyrkoherdarne fingo nfigot

förbättrade vilkor.

^ Se ofvan s. 50.

* »Vi äro en konstituerande nationalförsamling och hafva rätt att för-

ändra religionen», yttrade Camus under fräg-ans behandling.
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indelningen en möjlighet. T3et af dem beherskade kyrko-

utskottet föreslog sålunda äfven, att de nya departements-

biskoparne skalle tillsättas af departementens elektorer och

kyrkoherdarne af distriktens; att påfven ej skulle ega någon

som hälst myndighet öfver den franska kyrkan, och de ny-

valda biskoparne ej få begära hans stadfästelse, endast under-

rätta honom om sitt val till ett tecken att de erkände kyrkans

enhet; både af dem och af kyrkoherdarne skalle såsom ett

vilkor för deras aflönande af staten fordras en ed om trohet

mot den af församlingen antagna (ännu ej färdiga) konstitu-

tionen ^ och slutligen skulle såväl biskopar som kyrkoherdar

stå under de verldsliga departements- och distriktsmyndighe-

ternas uppsigt och kontroll.

Den 29 Maj 1790 började diskussionen om förslaget, och

äfven därvid märktes jansenismens inflytande. Nationalför-

samlingen, hvars förhandlingar annars plägade låna sin färg

från upplysningsfilosofien, liknade under dessa dagar ett kyrko-

möte, så ifrigt citerades bibeln och kyrkofäderna för att bevisa

den föreslagna organisationens berättigande. Dock var det

ingalunda de teologiska skälen som verklicren bestämde ut-

gången, utan tvänne af »upplysningens» mäktigaste ström-

ningar: Voltaireianismen och Bousseauismen. För den förra

var den nya organisationen smaklig, emedan den riktade ett

kraftigt slag mot den kyrkliga hierarkien, och då man ej

kunde tillintetgöra själfva den förhatliga kyrkan-, var detta

dock alltid något; och Rousseaus lärjungar tilltalades af det

fullständiga beroende, hvari den nya kyrkan skulle komma
att stå till statsmakten, utöfvad af folkvalda myndigheter ^.

Därför lemnade majoriteten, som utgjordes af »filosofer» i

Voltaires eller Rousseaus ande, i denna sak de religiösa ifrarne

fria händer, och sålunda genomdrefs den 12 Juli 1790 den

ryktbara lagen om prestershapets civilhonstitution^ som gaf

' Genom ett dekret af den 24 Juli utsträcktes detta äfven till de hit-

tillsvarande presterna.

^ »Ecrasez 1'infame», liade Yoltaire yttrat om katolicismen eller —
kristendomen.

^ Också förklarade sig Robespierre i allmänheten belåten med för-

slaget.
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verlden det förvånande skådespelet af »en statskyrka inrättad

af fritänkare».

Denna åtgärd var, säger revolutionens nyaste franske histo-

rieskrifvare (Sorel), »det förderfiigaste af alla församlingens miss-

tag och öppnade den afgrund, bvari revolutionen störtade sig».

Huru mycket som än från teoretisk, ja kristlig synpunkt kan

anföras till försvar för denna kyrkoordning i och för sig, så

är dess dom fäld blott genom det enkla faktum, att det folk,

bland hvilket den skulle gälla, till största delen bestod af

rättrogna katoliker, och i sådan as ögon var det ett kätteri att

lekmän förändrade formen för prestadömets sakrament samt

att man upphäfde påfvens öfverhöghet. 1 detta lagstiftande

på grund af abstrakta teorier utan hänsyn till de människors

beskaffenhet, för hvilka lagarna voro afsedda, återfinner man
ett af upplysningsfilosohens kardinalfel: den ensidiga abstrak-

tionen. Men äfven Tancien régime går där igen. När den

konstituerande församlingen företog sig att påtvinga ett folk

af katoliker denna icke-katolska kyrkoordning, följde hon

i själfva verket blott Ludvig XIV:s exempel, när denne sökte

påtvinga sina hugenottiska undersåtar katolicismen. Också

uteblef ej straffet. Ända till civilkonstitutionens antagande

hade revolutionen knappast behöft räkna med några andra

fiender än en hierarki och en adel, som båda saknade rotfäste

inom nationen. Genom den samma retade hon mot sig alla

rättrogna katoliker från konungen ned till de lägsta samhälls-

lagerna. Ehuru Ludvig XVI visst icke hyste några sympatier

för revolutionens verk, voro dock hans tröghet och obeslutsam-

het så stora, att han möjligen skulle funnit sig i alt annat,

blott man ej sårat honom i hans enda fasta punkt — hans

religiösa öfvertygelse, men det var just detta, som skedde, då

han slutligen den 24 Augusti af sina ministrar nödgades att

sanktionera civilkonstitutionen och därigenom ådrog sig de

skarpaste förebråelser af påfven, som uttryckligt fördömde

den samma. Efter denna tid såg han i revolutionen ej

blott ett attentat mot sin makt, utan ock mot sin eviga salig-

het, och att undandraga sig dess välde blef nu för honom en

samvetssak. Men äfven uppriktiga vänner aflägsnade civil-

konstitutionen från revolutionen. Först och främst gälde detta



DEN KVKKLIGA SCHISMEN. 261

kyrkoherdarue, bland hvilka det stora reformverket, som vi

veta, uppväckt ganska lifliga sympatier. För så vidt de voro

}-enläriga katoliker måste de nämligen hysa de största betänk-

ligheter mot den föreskrifna eden, ty denna innebar ej blott

ett godkännande af de verldsliga författningslagarna utan ock

af den kätterska kyrkoordningen ^ och med presterna följde de

i allmänhet katolskt sinnade bönderna. När de af revolutionen

oroades i sina religiösa förhållanden, förbleknade hastigt den

förtjusning, hvarmed de först hälsat denna händelse, och de

utgjorde dock nationens flertal. Redan under öfverläggnin-

garna om den nya ordningen märktes betänkliga tecken, som

bort kunna varna lÖrsamlingen. I Elsass vann en petition

till förmån för den bestående kyrkans orubbade bibehållande

tusentals underskrifter. Bland Bretagnes strängt katolska

bönder uppstod en häftig förbittring, och i södra Frankrike

kom det ej blott på landsbygden utan ock i städerna till blo-

diga sammanstötningar mellan revolutionen tillgifna borgar-

garden och fanatiska af presterna upphetsade folkskaror, hvar-

vid de förra ofta drogo det kortare strået. För de nya för-

valtningsmyndigheterna, hvilka just vid denna tid trädde i

verksamhet, ökade de religiösa oroligheterna ännu mer svårig-

heterna i deras uppgift.

När så lagen var antagen, kunde den till en början ej

genomföras i följd af presternas passiva motstånd. Då beslöt

församlingen den 27 November, att alla kyrkliga funktionä-

rer, som ej inom en viss tid svurit författningseden, skulle

anses hafva tagit afsked; äfven denna lag nödgades konungen —
genom hotelser med pöbelupplopp — den 2^ December 1790

sanktionera, och därigenom bragtes frågan till sin spets. En del

af församlingens presterliga medlemmar hyste visserligen ej

några betänkligheter mot eden eller förmåddes afstå ifrån

dessa. Redan dagen efter beslutets sanktionerande aflade abbé

Grégoire eden, därvid protesterande mot att församlingen

skulle kunna anses hafva tillåtit sig något intrång i själfva

religionen. Genast eller under de följande dagarna följdes

hans exempel af två biskopar, Talleyrand och Gohel (biskop

' Många prester erbjödo sig iitt svära pä författningen under förbehåll

att kyrkolagarna undantogos, men detta förnekades dem.
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af Lvdda), af Gerle samt vid pass 100 lägre andlige; meii

därvid stannade det ock. Den 2 Januari 1791 uppsteg bi-

skopen af Clerraont och protesterade i rättighetsförklaringens

namn mot det tvång, som församlingen ansåg sig befogad att

utöfva på samvetena, och då presidenten på den bestämda

fristens sista dag (den 4 Januari) uppfordrade de presterliga

deputerade, som ännu ej svurit, att göra det, vägrade alla

utom en att aflägga eden utan förbehåll. På samma sätt

kunde endast en minoritet af presterskapet utom national-

församlingen förmås att gå eden. Bland dem var JBrienne.

som härigenom på ett värdigt sätt afslutade sin hållniugslösa

offentliga verksamhet, samt 2 andra biskopar. In allés hade

sålunda blott 5 biskopar svurit, och af dessa nedlade Talley-

rand, bannlyst af påfven, sin befattning. Ej mindre än 79 nya

biskopar måste altså på en gäng tillsättas. Bland de nyvalda

märkas Grégoire samt Faiichet; Gobel belönades för sin be-

redvillighet med Paris' ärkebiskopsstol. Af rikets kyrkoherdar

vägrade vid pass -/g, och alla dessa blefvo sålunda på en

gång beröfvade sina platser och ersatta med nya.

Denna våldsamma omstörtuiug kastade landet i en obe-

skriflig förvirring. De nya edsvurne presterna betraktades

ofta, särskildt af bönderna, såsom kätterska inkräktare, i

hvilkas händer sakramenten förlorade sin kraft, och under

sådana förhållanden var det naturligt att de »edvägrande»

fortsatte att bland sina gamla församlingsbor utöfva sin pre-

sterliga verksamhet trots de förföljelser, för hvilka de härige-

nom utsatte sig. Men jämväl för lekmännen kunde civilkon-

stitutionen medföra förluster. Afven mången sådan hyste efter

denna lags antagande betänkligheter mot att svära trohet mot

författningen, men utan en dylik ed fick han ej utöfva sin

aktiva medborgarrätt, och sålunda kom civilkonstitutionen att

äfven innebära ett steg till realiserandet af den rousseauska

tanken, att katoliker borde uteslutas ur det nya samhället.

Nu såsom ofta annars fick man emellertid erfara, att

tvångsåtgärder äro ett dåligt medel på det andliga området.

Under kyrkans välmaktsdagar hade presterskapet ingifvit alt

annat än sympati; de förföljda, ståndaktiga offren för civil-

konstitutionen tilltvungo sig däremot allmän beundran och
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aktuing, och sålunda vaknade hos mången, som förut varit

religiöst likgiltig eller smittad af tidens otro, till nytt lif vörd-

naden för fädrens religion.

Långt ifrån att försvaga katolicismens makt öfver folkets

sinnen åstadkom därför civilkonstitutionen i stället, att denna

makt blef större än den under århundraden varit. Sida vid

sida med den nyväckta religiösa fanatismen växte emellertid

äfven den revolutionära, och oupphörligt fick man höra talas

om blodiga sammanstötningar, vid hvilka än de nya edsvurne

presterne misshandlats af sina ortodoxa församlingsbor, än åter

de edvägraude samt deras åhörare öfverfallits af revolutionärt

sinnade folkhopar. Uppträden af det förra slaget förekommo

naturligtvis mest på landsbygden, af det senare åter mest i

de stora städerna, särskildt Paris, men t. o. m. på det sist-

nämda stället visade sig tecken af ett nyvaknadt kyrkligt in-

tresse^. Då den kyrkliga schismen sålunda ej blott ökade

klyftan mellan den gamla och den nya ordningens vänner

utan äfven åt de förra medförde en oväntad och betydande

makttillökning, frestades de senare att genom ytterligare

tvångsåtgärder jämväl inom lagstiftningen befästa revolutio-

nen, och på detta sätt blef civilkonstitutionen en af de verk-

.sammaste orsakerna till att revolutionen ej ledde till frihet

utan till den fruktansvärdaste partidespotism.

Man skulle väntat, att Mirabeau med sin annars så öppna

blick för verkligheten skulle varit en af de ifrigaste motstån-

darne till denna väfnad af opraktiska abstraktioner, hvaraf

civilkonstitutionen var bildad, men detta var ingalunda för-

hållandet, utan han bidrog tvärtom genom sin passionerade väl-

talighet på det kraftigaste till det olycksaliga verket. Själf

har han visserligen sedan för hofvet sökt urskulda sitt be-

teende med påståendet, att han därmed åsyftade att kompro-

mettera församlingen. Den verkliga förklaringen till hans

hållning i den kyrkliga frågan har man dock antagligen att söka

däri, att han i denna trodde sig hafva funnit ett område,

på hvilket han utan att svika ordningens sak kunde förvärfva

popularitet, men om förhållandet var sådant, visar detta, att

' Bevisen härför kunna läsas hos Schmidt: Tablcaux. T. o. ni. i

jakobinernas samlingssal hade man funnit rådligast att låta ett kors sitta kvar.
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han, åtminstone till en tid, saknade blick för den verklighet,

som utgjordes af hans folks religiösa ståndpunkt.

Den förstörelse, som öfvergick kyrkan, inverkade äfven

på undervisningsväsendet. Detta hade visserligen i det gamla

Frankrike lemnat mycket öfrigt att önska. Upplysningsfiloso-

fien hade häftigt angripit den rådande metoden såsom alt för

pedantisk, och les cahiers hade allmänt yrkat på införande af

en »nationell uppfostran», men landet hade dock under Tancien

régime haft talrika undervisningsanstalter, af hvilka många
egde ganska stora förtjänster. Främst bland dessa stod Sor-

honnes urgamla och ryktbara universitet i Paris med en full-

ständig fakultetsindelning, och till detta slöt sig en aktnings-

värd krets af landsortsuniversitet. De högre skolorna (kollegier-

na) uppgingo till 562 med inemot 73,000 lärjungar, bland hvilka

omkring 40,000 åtnjöto mer eller mindre kostnadsfri under-

visning. Lärarepersonalen vid dessa anstalter utgjordes i all-

mänhet af prester och munkar, och hvad som förefans af folk-

undervisning stod äfven medelbart eller omedelbart under

kyrkans vård. Likaledes bestriddes kostnaderna för undervis-

ningsverket till stor del af kyrkan genom anslag af tionden

och afkastningen af vissa gods. Staten bidrog dock äfven

något genom invisning på de indirekta skatterna. Det första

slaget, som drabbade skolorna, var därför tiondens afskaffande ^

och ett ytterligare blef de indirekta skatternas upphäfvande.

Från besluten om klostrens indragning undantogos visserligen

tillsvidare de kloster, som egnade sig åt undervisningen, men
faktiskt sprängdes de dock till största delen, då församlingen

den 22 Mars 1791 atfordrade äfven deras medlemmar — liksom

hela rikets lärarepersonal — författningseden. Några andra

undervisningsanstalter upprättades i allmänhet ej af den kon-

stituerande församlingen, och att gemensam och kostnadsfri

primärundervisning föreskrefs i själfva författningen, blef under

sådana förhållanden blott en död bokstaf. 1 själfva verket

' Till en början skulle visserligen skolorna fa behålla sin andel, men
från och med 1791 upphörde all tiondeskyIdighet. För öfrigt hade det ofta

under mellantiden gätt med tionden som med de feodala rättigheterna, att

bönderna genast själfva frikallat sig därifrån.
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lemnade församlingen både den högre och lägre undervisnin-

gen nästan i fullständig upplösning.

Vi hafva gått händelserna något i förväg för att i ett

sammanhang betrakta församlingens stora organisationsarbeten,

hvilka i verkligheten blott alt för mycket blefvo ett desorga-

uisationsverk. Under det att de pågingo, fortfor den nervösa

oro, som revolutionen uppväckt, att beherska sinnena, än

yttrande sig i rykten om kontrarevolutionära stämplingar, än

gifvande sig luft i entusiastiska utbrott. De förra erhöllo de

sista dagarna af år 1789 åtminstone någon hållpunkt, då en

äfventyrare, markis de Favras, anklagades för att hafva velat

döda Lafayette och Bailly samt bortföra konungen, och ehuru

de närmare omständigheterna ej kunde uppdagas, dömdes han

af Chätelet att hängas samt blef det äfven (Febr. 1790) ^

För att borttaga de obehagliga misstankar, som denna sak

kunde uppväcka, infann sig konungen, medan processen ännu

pågick, den 4 Februari 1790 frivilligt i nationalförsamlingen

och afgaf en försäkran om sin, sin gemåls och sin sons trohet

mot revolutionens verk. För att förstå verkningarna af detta

steg, bör man ihågkomma, att ännu vid denna tid i vidsträckta

kretsar trots alla hotande förebud herskade en entusiastisk tro

på revolutionens lyckliggörande verkningar; de obetydligaste

händelser voro tillräckliga för att både inom och utom försam-

lingen framkalla de mest stormande uttryck af hänförelse. Så

gick det ock nu. Knappt hade konungen lemuat salen, förr

än församlingen, för att följa hans exempel, beslöt att genast

aflägga författningseden. Både i Paris och landsorten ville

allmänheten genast göra det samma, och under flera veckor

blef det nu öfver hela Frankrike ett oupphörligt svärjande.

Samtidigt fattades nationen af en annan likartad rörelse.

I några landsorter hade redan 1789 olika städers national-

garden börjat ingå högtidliga förbund eller som det hette fede-

rera sig till den nya frihetens försvar. Äfven detta exempel

smittade, och snart blef hela Frankrike skådeplatsen för hög-

tidliga federationsfester, vid hvilka nationalgardena lofvade

' Grefven af Provence anklagades öppet för delaktighet i planen,

hvilket förmådde honom att afgifva en offentlig förklaring om sin oskuld.

Mirabeau var i denna sak hans rådgifvare.
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hvarandra broderskap. D°i uppstod hos Paris' kommuiialsty-

relse tanken att i hufvudstadeu på årsdagen af Bastiljens in-

tagande fira en dylik för hela landet gemensam fest. Den
skulle ej blott ytterligare stärka kärleken till den nya sam-

hällsordningen, utan ock blifva ett uttryck för det allmänna

hrodershap^ hvilket »upplysningens» entusiastiske lärjungar

tänkte sig såsom en själffallen frukt för lifvet af den genom

lagarna upprättade friheten och jämlikheten. Förslaget

vann stormande bifall både i nationalförsamlingen och bland

allmänheten, och ju närmare man kom den 14 Juli, ju högre

steg hänförelsen.

Afven lagstiftningen skulle komma att taga intryck däraf.

Revolutionen hade till Paris samlat en mängd excentriska per-

sonligheter från alla land, bl. a. en tysk baron från det

preussiska landet Cleve vid namn Johan Baptista von Cloots

eller som han sjelf kallade sig Anacharsis Clootz ^ Hos

denne hade svärmeriet för en ny guldålder utan alla disso-

nanser antagit en kosmopolitisk karaktär. Han drömde om
hela mänsklighetens förening till ett dylikt broderskap, och

han var fullt och fast öfvertygad om, att den franska revo-

lutionen skulle realisera denna idé. Den 19 Juni infann han

sig i nationalförsamlingen i spetsen för en deputation, hvars

medlemmar voro utstyrda i brokiga nationaldrägter, ryska,

svenska, indiska, arabiska, kaldeiska o. s. v.-, och som skulle

representera den nu i bojor slagna, men snart genom natio-

nalförsamlingens »mod» och »filosofiens lagar» frigjorda mänsk-

ligheten, och begärde för den samma rätt att deltaga i den

stora förbundsfesten. Naturliojtvis sloof denna tanke an. Ana-

charsis fick sin begäran beviljad, och de ädla främlingarne

uppmanades af presidenten (Sieyés) att för sina respektiva na-

tioner berätta livad de fingo se, på det att dessa skulle lära

känna frihetens glädje och välsignelser. Sedan därpå en turk

hållit ett tal, och innan församlingen rätt hunnit hemta sig

från sin rörelse öfver denna upplyftande scen, föreslog A. de

' Se om denne Av en el: Anacharsis Clootz. Paris 1865.

^ Man har tvistat åtskilligt om huruvida deputationen bestod af verk-

liga utländingar eller blott utklädda fransmän. Avenel anser sig hafva be-

visat det förra. Antagligen var samlingen »blandad».



. federationsfp:sten i 790. 267

Lameth, att de bilder af besegrade uationer, med livilka Ludvig

XIV:s ryttarstaty på la place des Victoires var prydd, skulle

borttagas såsom stridande mot frihetens och broderskapets

ande. Genast yrkade en annan deputerad att det samma

borde ske med alla sinnebilder och uttryck för forna tiders

fåfänga; flere adelsmän, tillhörande det liberala partiet såsom

K. de Lameth och Lafayette, understödde motionen, och så beslöts

under åhörareläktarnes jubel upphäfva^idet af själfva adel-

skåpet. I kraft häraf skulle ej blott titlarne markis, grefve

etc, adliga sköldemärken och livréer försvinna, utan det samma

skulle äfven ske med de familjenamn, som voro hemtade från

feodala besittningar; Mirabeau skulle t. ex. hädanefter benäm-

nas Riquetti, Lafayette Motier o. s. v. ^ Genom denna åtgärd

ökades utan all motsvarande verklig nytta ytterligare antalet

af de med revolutionen missnöjde. Mången adelsman, som

kunnat finna sig i privilegiernas upphäfvande, uppretades öfver

ett dylikt ingrepp i familj elifvets förhållanden och gick att

öka emigranternas skara. I sin dyrkan för det abstrakta

broderskapet hade församlingen skapat ett nytt hinder för det

enda möjliga: en enig sammanslutning af folkets olika klasser

kring en sund samhällsordning.

För tillfället säg det emellertid ut, som om det allmänna

broderskapet genom förbundsfesten skulle blifva en verklighet.

Till plats för denna hade Marsfältet utsetts. På dess midt

upprestes ett pyramidformigt åt fäderneslandet helgadt altare,

ocK ]'uudt omkring det samma utgräfdes en ofantlig amfi-

teater. Då en farhåga uppstod, att de lejda arbetarne ej

skulle till rätt dag få dessa arbeten färdiga, skyndade allmän-

heten, liksom fattad af en ingifvelse, dit och började gräfva.

Under flera dagar arbetade tusentals människor, fattiga och

rika, höga och låga, unga och gamla, män och kvinnor i rö-

' Mirabeau, ehuru en lieude till det aristokratiska privilegiiväsendet,

hade dock en stark aristokratisk familjekänsla och kände sig därför alt annat

än tilltalad af denna slags jämlikhet, hvars opraktiskhet han äfven till fullo

uppskattade. »Hvad som är mest omöjligt», skref han med anledning af

detta beslut till Mauvillon, »att upprycka ur människohjärtat är minnet-s

makt. I denna mening är det verkliga adelskapet en lika ofth-störbar som

helig egendom.»
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rande endrägt och hänförelse och sjuDgande revolutionssåugen

»9a ira» vid hvarandras sida, och när den stora dagen omsider

inbröt, var alt fuUbordadt.

Kunde högtidligheter lyckliggöra verlden, skulle det skåde-

spel, som nu följde, för visso hafva gjort det. De federerade

till ett antal, säges det, af 60,000, utgörande representanter

för Frankrikes alla nationalgarden och linietrupper, uttågade

under fiygaude fanor och klingande spel till Marsfältet, mot-

tagande i sina led nationalförsamlingen och Paris' kommunalsty-

relse. 400,000 åskådare skola hafva uppfylt läktarne. Konungen

och församlingens president sutto sida vid sida, och bakom

den förre hade hans familj sin plats på en särskild balkong.

På något afstånd sutto ministrarne och de deputerade. Medan
man väntade började de federerade dansa på fältet; följde så

några manövrer, och därpå öppnades högtidligheten med en

religiös ceremoni, hvarunder Talleyraud i spetsen för några

hundra hvitklädda prester i full ornat invigde fanorna.

Lafayette, i egenskap af de franska nationalgardenas högste

chef, mottog af konungen edsformuläret, och nu svuro alla,

konung, ministrar, deputerade, federerade trohet mot författ-

ningen, under det att fanorna svajade, kanonerna dånade, och

drottningen visade sin son för det jublande folket. Under de

närmaste dagarne gick hela Paris i ett glädjerus. Staden gaf

fester för de anlända bröderna; man dansade på Bastiljplatsen

och i Champs Élysées; all ståndsskilnad, alt partihat tycktes

utplånade; den drömda idyllen: ett fritt folk af eniga bröder

samlade omkring en faderlig konung, syntes omsider hafva

blifvit en verklighet ^

Men knapt hade festens jubel förklingat, förr än man fick

de tydligaste bevis på, huru litet i själfva verket vackra känslor

hafva att betyda för samhällslifvet, när den grund, på hvilken

de uppblomstra, ej utgöres af en sund samhällsordning, till-

' De radikalaste tidningarna såsom Uami du peuple, Revolutions de

France et de Brabant instämde dock ej i det allmänna jublet. Marat

förklarade i den förra, att det ej var genom festligheter som fribeten skulle

realiseras, ocb att federationen blott var ett medel att förslafva folket. Des-

raoulins uttalade i den senare sin harm öfver den tron, pä hvilken »herr

Capet» placerats. Det var naturligt att de ej voro uppbygda af den sken-

bara enigheten.
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räckligt hållfast för att kunna stäfja de mänskliga lidelserna.

Idyllen blef blott en hastigt försvinnande teaterrepresentation;

därefter vidtog åter det verkliga lifvet fällt af strider och kif, ja

fullare än vanligt, emedan man, förlitande sig på idyllens bestän-

dighet, gifvit förstörelsens krafter tillfälle att fritt utveckla sig.

Vi hafva redan sett åtskilliga bevis på att tidens oro

äfven spridt sig till arméen. Det missnöje, som af gammalt

rådde bland de franska soldaterna, hade nästan öfver alt kom-

mit dem att med ifver omfatta revolutionens sak. De adliga

officerarne delade däremot i allmänhet sina ståndsbröders åsig-

ter, och sålunda uppstod en fruktansvärd schism mellan man-

skap och befäl. Soldaterna misstrodde sina förmän såsom

»aristokrater», och då solden ofta ej kunde ordentligt utbe-

talas, gåfvo de med rätt eller orätt dessa skulden. Öfver alt

bildades klubbar, som stodo under ledning af de revolutionärt

sinnade underofficerarne samt underhöllo förbindelser med de

civila demagogerna, och naturligtvis blef det revolutionära

politiserandet ett förstörande gift för all militärisk disciplin;

genom federationsfesterna fick smittan ett ypperligt tillfälle

att utbreda sig, och omedelbart efter det stora enighetsför-

bundet på Marsfältet såg det i själfva verket ut, som om den

tillstymmelse till ordning och säkerhet, som ännu fans kvar

i Frankrike, skulle bortsopas af en allmän militärrevolt, den

ohyggligaste af all anarki. I Augusti 1790 kom det i Loth-

ringen till ett fruktansvärdt utbrott. Lyckligtvis var general-

befälhafvaren därstädes Boiiillé en kraftig och beslutsam man.

Efter att hafva återfört de i Metz förlagda regementena till

lydnad tågade han mot Nancy vid underrättelsen, att denna

stad blifvit ett rof för en rasande soldatesk, och återstälde där,

dock först efter ett fruktansvärdt blodbad, ordningen. Detta

exempel verkade, och Frankrike förskonades åtminstone från

ett allmänt soldatupprors fasor. Naturligtvis rasade Paris'

anarkister öfver »mordet på bröderna i Nancy», och hotande

folkskockningar egde rum t. o. m. utanför mauégesalen, men
nationalförsamlingen betraktade med skäl Bouillé såsom en

räddare samt betygade honom offentligt sin tacksamhet, och

Paris' myndigheter läto fira en åminuelsefest öfver dem, som
i Nancy stupat under försvaret af ordningens sak.
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Upplösningen inom arméen förmådde nu också församlin-

gen att genomföra en ny härorganisation. Härvid lyssnade

hon dock ej till Mirabeaus förslag att helt och hållet upplösa

den hittillsvarande af anarkien anstuckna stående hären *, utan

nöjde sig med att söka ombilda den samma genom nya lagar,

som emellertid äfven de alt för mycket skattade åt de gängse

teorierna. Visserligen utfärdades den 15 September 1790 en

ganska allvarsam disciplinärlag, men kraften däraf föitogs i

väsentlig mån, då juryinstitutionen genom ett dekret af den

22 September utstiäcktes till militärdomstol arne, och den be-

fordringslag, som den 23 September s. å. antogs för arméen,

led af samma brist som den nya ordningen för förvaltningen:

att ej gifva regeringen tillräckligt inflytande på bildandet af

de myndigheter, som skulle tjäna henne till organ. Endast

»marskalkar af Frankrike» och kommenderande generaler skulle

nämligen konungen fritt få utnämna. Af öfriga officerare fick

han endast tillsätta en del ('/^ eller Vg); de öfriga skulle be-

fordras efter tur och anciennitet, och uuderofficerarne skulle

af öfverstarne tillsättas inom af underofficerare och kaptener

upprättade förslag. Afven för flottan stadgades en likartad ord-

ning. Under sådana förhållanden blef tillståndet inom arméen

fortfarande detbedröfligaste. Officerarne hade ingen makt öfver

sina underlydande, och dessutom berÖfvades många regementen

sitt nödiga antal befäl genom emigrationen, som, i synnerhet

efter beslutet om adelskapets upphäfvande, alt mer grep om-

kring sig bland officerskåren. Den gamla arméen upplöstes i

själfva verket, men ej på en gång, som Mirabeau velat, utan

genom en långsam dödskamp, hvars ryckningar oupphörligt

oroade samhället och för lång tid gjorde landet så godt som

försvarslöst.

En annan anleduing till oro, som uppstod omedelbart efter

förbundsfesten, var, trots en tämligen god skörd, spanmålsbrist

och öfverdrifvet höga sädespris — en naturlig följd af anar-

kien, som hindrade handeln och samfärdseln. För de burg-

nare bönderna kunde detta vara en fördel: de höga sädes-

' Marat yrkade i sin tidning, att, om detta förslag gick igenom, skulle

man uppresa 800 galgar och däri hänga dem, som röstat därför, »med den

infame äldre Riquetti i spetsen».
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prisen ökade ytterligare den stora vinst revolutionen gifvit

dem; men ej så för hälftenbrukarnes stora klass Den extra

inkomst dessa förut beredt sig genom dagsverksarbeten på de

stora godsen var nu till stor del utsinad genom godsens sköfling

och deras egares flykt, och när då sädespriserna stodo högt,

uppstod bland hälften brukarne en fruktansvärd nöd, som ej

kunde hjälpas genom de gamla skatternas upphörande — den

enda direkta vinst som de skördat af revolutionen. Bragta

till förtviflau och på sitt sätt tillämpande frihets- och jäm-

likhetsidéerna, sammanrotade de sig, plundrade sina mera väl-

mående grannar, öfverföllo spannmålstransporterna och begärde

en åkerlag, som skulle gifva dem tillräckliga jordlotter. Då
de egentliga bönderna funno sig besvikna i sina förhoppnin-

gar om en befrielse utan all ersättning från de feodala bör-

dorna, deltogo äfven de i dessa oroligheter, och sålunda upp-

stod nu ett nytt jacquerikrig, för h vilket i synnerhet rikets

mellersta provinser blefvo skådeplats. Nationalförsamlingen,

som proklamerat egendomens säkerhet, kunde naturligtvis ej

gilla dessa rörelser, men hennes dekret blefvo af ringa verkan,

och ofta inskränkte de sig till känslosamma förmaningar,

hvilka naturligtvis lemnade bönderna fullkomligt oberörda.

Emellertid ledo städernas invånare af spanmålstillförselns häm-

mande, och i följd häraf blefvo deras nationalgarden villiga

att ingripa mot de upproriska. Så kom det på många ställen

rent af till krig mellan städer och landsbygd, och långt ifrån

att upphöra återgick kampen om tillvaron till sin ursprung-

liga mest brutala form — ett formligt slagsmål om brödet,

Afven i städerna medförde de höga sädespriseu i för-

ening med industriens lägervall och den revolutionära upp-

hetsningen svåra missförhållanden. För att förekomma upp-

lopp af de bröd- och arbetslösa skarorna måste man öfver alt

föranstalta offentliga arbeten, och i synnerhet var detta fallet

i Paris, där antalet af dem, som på detta sätt und(irhöllos,

slutligen på våren 1791 steg ända till öfver 30,000. Till stor

del var det ett verkligt underhåll, ty med kontrollen öfver

att arbetet också verkstäldes blef det klent bestäldt, då man
ej vågade vara alt för noga med de försumliga, hvilka i all-

mänhet voro de verksammaste på folkmötena och vid upp-
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loppen — de organ genom hvilka den nye legitime herskaren:

det suveräna folket — kraftigast gjorde sin vilja gällande. För

att köpa sig fred för hufvudstaden måste staten till dess offent-

liga arbeten förskjuta öfver 17 millioner. De förskott, den

lemnat till dess proviantering, beräknas hafva från revolutio-

nens utbrott till slutet af år 1790 uppgått till 75 millioner,

bvaraf endast en obetydlighet återbetaltes. Också var brödet

i Paris blott hälften så dyrt som i departementen. In allés

har Paris under denna tid kostat det öfriga landet nära 120

millioner', hvilket bäl,tre än något annat visar pariserdema-

gogieus praktiska innebörd. Proklamerandet af en abstrakt

jämlikhet och ett oegennyttigt broderskap hade ej förmått upp-

häfva den sorgliga, men obevekliga jordiska lag, i kraft bvaraf

de starkare frestas att tillskansa sig fördelar på de svagares

bekostnad. Tvärtom hade jägtandet efter ett idealt, ej på

tingens naturliga ordning grundadt samhällsskick blott gifvit

de starke ännu friare händer att missbruka sin makt än som

blir fallet, när samhället tager hänsyn till de verkliga för-

hållandena, men de starke voro nu Paris' anarkister, och den

naturliga följden blef då att dessa förtryckte de öfriga. Det

nya samhället gjorde sig i sjäifva verket härigenom skyldigt

till samma fel, som varit det gamla sambällets skötesynd:

vissa klassers oskäliga gynnande på de öfrigas bekostnad.

En omflyttning hade endast egt rum. Då utgjordes förtryc-

karne af den andliga och verldsliga aristokratien, nu åter af

pariserd emokratien

.

Hotande religionskrig i norr och söder, militäranarki i

öster, brödkrig i midten af riket, landets utsugande till för-

mån för hufvudstaden, under det att det politiska partihatet

lågade lika starkt som någonsin — se där det uppvaknande

som verkligheten hade att bjuda på efter förbundsfestens ro-

senfargade drömmar.

' Sybel a. a. I. s. 234. De öfriga posterna voro: vinsten på klostergod-

sen (se ofvan s. 257) 16 millioner, 8 millioner såsom bidrag till nationalgjirdets

iitrustning och nnderhrdl ; 1 million för Bastiljens förstörande — de verkliga

kostnaderna skola blott hafva uppgått till '/in
—

'> 2 millioner till g-atornas

belysning och stenläggning.
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Försök till författningsrevision.

Mirabeau i konimgafarailjens tjänst (Maj 1790). Rätten att förklara

krig. Neckers fall. Mirabeans planer. Revolutionen och Europa. Marie-

Antpinette och revolutionen. Mirabeaus ökade inflytande. Hans död. Fersen

och Marie-Antoinette. Flykten till Varennes. Schism inom venstern. Upp-

trädet pa Marsfältet den 17 Juli 1791. Feuillanterklubben. Misslyckade för-

sök att förbättra författningen. Deklarationen i Pillnitz. Ludvig XVI an-

tager författningen. Den konstituerande församlingens upplösning den 80

September 1791. Ofversigt af 1791 ars författning'.

De i många stycken olyckliga verkningarna af det i före-

gående kapitel beskrifna författningsarbetet kunde ej annat

än öfvertyga revolutionens mera klarsynta vänner om nöd-

vändigheten af, att de nya lagarna underkastades genomgri-

pande förändringar. Att särskildt Mirabeau länge insett detta,

veta vi redan. Efter sitt nederlag i November 1789 hade han

emellertid gripits af ett djupt missmod; ej utan grund såg han

i sitt dåliga rykte en orsak till, att haD ej fick spela den roll,

hvartill hali kände sig kallad, och sorgen häröfver afpressade

honom ångestropet: »Hvad min ungdoms osedlighet nu skadar

det allmänna!» Han beröfvades nu också stödet af La Mareks

umgänge, i det denne i December 1789 för en tid lemnade

Paris. Under vintern 1789—90 uppträdde han sällan i för-

samlingen, och om han gjorde det, lät han ofta, bragt ur jämn-

vigt som han var, förleda sig till våldsamma revolutionära

utbrott. I Mars 1790 återkom emellertid La Marek till Paris,

och på uppmaning af Mercy, som nu äfven fått syn för Mira-

beaus betydelse, gjorde han ett nytt försök att förbinda denne

' Literaturanvisningar i \ot VII.

S. J. Boéthius. Franska revolutionen, 2:a uppl. 18
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ined liofvet. Denna gång 13'ckade Lan öfvertyga drottningen

om Mirabeaus osknld i oktoberupploppet, och så kom en form-

lig uppgörelse till stånd. Mirabeau framlade sina åsigter i ett

bref af den 10 Maj, hvari han äfven nu förklarade, att han

ansåg en kontrarevolution lika farlig som brottslig, men att

hvarje styrelse vore omöjlig, om ej statschefen erhöUe till-

räcklig makt för att kunna bringa lagarna till verkställighet.

Tillika förbehöll han sig full handlingsfrihet och begärde att

ej blifva bedömd efter sitt uppträdande i enstaka frågor. Ko-

nungen och drottningen förklarade sig tillfreds med dessa vil-

kor, och därefter uppgjordes också penningfrågan. Mirabeau

erhöll 208,000 L. till sina skulders betalning, en pension af

(3,000 i månaden, och dessutom deponerades hos La Marek 1

million, som denne efter församlingens upplösning skulle ut-

betala till Mirabeau \

Omedelbart därefter fick Mirabeau tillfälle att försvara,

tronens intressen. En gränstvist rörande Nootkasuudet vid

Vancouvers ö hotade vid denna tid (våren 1790) att fram-

kalla ett kolonialkrig mellan Spanien och England. Spa-

nien sökte då hjälp hos Frankrike, med hvilket det sedan

1761 var förbundet-, och den 14 Maj begärde den fran-

ska regeringen af riksdagen ett anslag till förberedande

rustningar. Montmorin hoppades, att en förveckling med
Frankrikes arffiende England skulle stärka bandet mellan

konung och folk, och Lafayette var ej obenägen för krig,

emedan han hoppades att ett sådant skulle gifva honom till-

fälle att förödmjuka England, göra revolutionen verldsbefri-

ande och i Europa få spela samma roll som i Amerika •^ Men
å andra sidan voro jakobinerna afgjordt emot ett kraftigt

uppträdande, dels emedan de fruktade, att därigenom konunga-

' Efter dennes död Titerstälde La Marek summan till konungen.

2 (xenom det s. k. Bourbonska faniiljcfördraf/et.

^ lian var alltid färdig att träda i lörbindolso med upproriska* par-

tier i andra länder, säsom i Irland, Holland och Belgien. Särekildt hade

han intresserat sig för en i det sistniimda landet af .losef II:s reformer

frnmkallad revolution, men vid denna tid hade dock hans intresse däi-för

nägot svalnat, emedan den befunnits utveckla sig >aristokratiski» och ej

enligt riittighetsförklaringen.



RATTEN ATT FÖRKLARA KRIG. 275

makten skulle stärkas, dels och förnämligast emedan de trodde,

att revolutionen skulle älVen mellan staterna kunna återföra

det tillstånd af oegennytta och frid, som de antogo vara

mänsklighetens naturliga och hvartill man inom Frankrike

ansåg sig hafva lagt en så säker grund. I stället för att be-

handla den föreliggande frågan begagnade de sig däraf för

att söka ytterligare inskränka konungamakten, i deras ögon

det förnämsta hindret för förnuftsrikets realiserande. A. La-

meth hemstälde sålunda, huruvida konungen skulle få behålla

makten öfver krig och fred, och nu följde en flod af högstämda

deklamationer om folkens oegennytta och konungars och mi-

nistrars brottsliga krigslystnad '. Då uppträdde Mirabeau och

förde diskussionen från de ideala drömlandeu åter till verk-

lighetens mark. I själfva verket var äfven han emot kriget,

men därför att han insåg, att just därigenom alla lidelser

skulle lössläppas och alt störtas i förvirring. I fredens eget

intresse bekämpade han riksdagens envälde på detta område

samt yrkade i enlighet med teorien om maktens fördelning,

att äfven här regering och representation skulle begränsa hvar-

andra, och med den historiska erfarenhetens tillhjälp fram-

manade han härvid en bild, som i själfva verket afspeglade

revolutionens framtid, i det han visade, att de mest fruktans-

värda krig orsakats ej af konungarne utan af folkens passio-

ner samt att just i republiker segerrika fältherrar pläga vara

mest farliga för friheten.

Förgäfves sökte Barnave bjuda hans förkrossande välta-

lighet spetsen, förgäfves vädjade man till massorna genom att

på gatorna sälja en brochyr med titeln: y> Grefve Miraheaus

stora förräderi» ; församlingen beslöt (d. 22 Maj) i enlighet

med Miraheaus yrkande, att det visserligen skulle tillkomma

riksdagen att besluta krigsförklaring, men endast på grund

af Iconungens uttryeldiga förslag; att underhandlingar med

' Kobespicrrc yttrade t. ex,, att, om Frankrike blott förklarade, att

det ville »lefva med alla nationer i den broderlighet, som naturen föreskrif-

vit», skulle alla nationer finna sig uppfordrade att beskydda Frankrike.

Hertig d'Aiguillon föreslog att göra en »nationernas rättighetsförklaring».

Da Cazales förklarade, att det var Frankrike och ej andra land som han

älskade, blef han nedliyssad.
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främmaude makter och utnämnandet af diplomatiska sände-

bud skulle tillhöra konungen, samt att han ensam skulle hafva

att afsluta fördrag och freder, dock under förbehåll af riks-

dagens ratifikation. Genom en i beslutet och sedermera i

författningen intagen förklaring, att franska nationen afstod

från alla eröfrino-skrig samt aldrig skulle använda sin makt

mot något folks frihet, gafs dock åt den blifvande verldsfreden

en garanti — på papperet.

Hela saken fick för öfrigt för tillfället ej någon praktisk

betydelse, ty tvisten mellan England och Spanien bilades

i godo.

Den seger Mirabeau vid detta tillfälle vann, stärkte hof-

vets förtroende, och den 3 Juli fick han på St. Clouds lust-

slott en hemlig audiens hos konungaparet. Marie-i^ ntoinettes

rika och kraftfulla personlighet ingaf honom lifliga sympatier

;

han hade redan före mötet förklarat, att »konungen i sin om-

gifning blott hade en man — sin gemål», och i det längsta

sökte han intala sig, att hon skulle kunna vinnas för en ärlig

samverkan mellan mcnarkien och revolutionen. Nu vaknade

åtminstone stundtals hans gamla själftillit till nytt lif, men

på samma gång äfven hans lättsinne. Utan att akta på La

Mareks varningar begagnade han de tillgångar, han erhållit,

till att utveckla en lyx, som ej kunde undgå att väcka miss-

tankar. Hans öfverdådiga lefnadssätt hindrade honom dock

ej från att med rastlös ifver egna sig åt sitt verk. Sin gamla

popularitet bland massorna återvann han snart; genom en

mängd skriftliga uppsatser sökte han leda hofvet i enlighet

med sina åsigter, och han sökte äfven åter anknyta förbin-

delser med Lafayette. Detta lyckades dock ej häller nu, och

hans papper vittna om, huru han slets mellan nödvändigheten

att anlita den inäktige generalens bistånd och motviljan mot

hans person"-.

' Pä St. Cloud yttrade lian till drottningen: »Madame, monarkien är

räddad».

2 Härvid skattade han iifven ;it den falskhet, som var ett drag i hans

karaktär. I ett smickrande bref af den 1 .Juni uppmanade han Lafayette

att blifva nationens liichelieu; han (Mirabeau) ville dä blifva hans pater

losef. S. d. varnade han hofvet för att lita pä I>afayette, hvai-s styrka blott

berodde pä Paris, och uppmanade det i stiillet att söka ett stöd i liouillé.
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Såsom vi veta var det af gammalt Mirabeaus önskan att

erhålla ett bestämmande inflytande på regeringen, och för

detta ändamål sökte ej blott han utan äfven Mercj och La

Marek förmå konungen att ombyta ministär, men en dylik

kraftyttring var naturligtvis för mycket för Ludvigs obeslut-

samhet. Omsider syntes dock en utsigt yppa sig, då Necker

i September 1790 beqvämade sig att lemna den plats, som

han så länge till Frankrikes ol3^cka äflats att bibehålla. Med
hans popularitet var det nu fullständigt förbi. Han, som en

gång ansetts oumbärlig för Frankrikes lycka, lemuade landet

utan att någon syntes sakna honom •. Omkring två månader

därefter följde äfven de öfriga ministrarne utom Montmorin

hans exempel, förmådda därtill genom häftiga angrepp inom

församlingen, i hvilka Mirabeau hade en väsentlig del "-. Själf

kunde visserligen denne efter beslutet den 7 Nov. 1789 ej få

plats i den nya regeringen, men han hoppades, att dess sam-

mansättning skulle göra den till ett verktyg i hans hand^,

och förlitande sig på, att äfven under denna form hans älsk-

lingstanke: en stark parlamentarisk regering, skulle blifva en

verklighet, vågade han ännu en gång tillgripa det farliga

medlet: en ny assignatemission. Äfven nu gäckades dock

hans hopp. Utgifvandet af 800 millioner nya assignater ge-

nomdref han väl (29 Sept.), men förutsättningen därför — en

regering i hans ande — kom ej till stånd, utan de nya mi-

nistrarne tillsattes i enlighet med Lafayettes önskan och bland

hans vänner. 1 följd häraf förblef regeringen fortfarande

svag, och de nya assignaterna gingo samma väg som de gamla.

' Pä resan blcf han t. o. m. fängslad af en nitisk komivuinalstyrelse.

Sina återstående dagar tillbragte han pä sitt gods Coppet i Schweiz, syssel-

satt med utarbetande af historiska försvarskrifter. Han afled 1804.

2 Mirabeau liöll vid detta tillfälle (den 21 Oktober) ett ganska revo-

lutionärt tal, hvarigenom han bl. a. genomdref, att trikoloren äfven antogs

för flottan. Han karaktäriserade däri den hvita fanan säsoiu konti-arcvolu-

tionens sinnebild.

' Han rädde äfven konungen — ehuru förgäfves — att söka ästad-

komma beslutets upphäfvande. Vid valet af de nya ministrarne ville han

att man ej skulle förbigå jakobinerna, därvid framhållande, att ett godt sätt

att bota en rasande demagog vore att lata honom själf försöka att regera,

»Jakobiner som ministrar skulle ej blifva jakobinska ministrar.»
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En af ministären stälde sig dock till Mirabeaus disposi-

tion. Hösten I790 1emnade Merc}' Frankrike, men dessförinnan

åstadkom han, att Montmorin intogs i förtroendet, och där-

efter blef denne, nu försonad med Mirabean ', jämte La Marek

den mellanhand, genom hvilken Mirabean meddelade hofvet

sina betänkanden.

Hvad dessas innehåll angår gingo de i hufvudsak nt på

det samma, som hans memoar af den 15 Oktober föregående

år, men detaljerna voro här mera utförda-. Sålunda nöjde

han sig nu ej med att blott afråda från h varje tanke på att

återföra Tancien régime, utan sökte öfvertyga konungen om,

att den nya ordningen vore fördelaktigare äfven för honom,

emedan den befriat honom från adelns, presterskapets, parla-

mentens och provinsialständernas opposition samt sålunda var
o

ett verk i Richelieus ande. A andra sidan framhöll han, att

den nya ordningen led af betänkliga brister: förvaltnnigens

felaktiga organisation, ministrarnes utestängande från riksda-

gen samt den olyckliga blandningen af en otillräcklig monar-

kisk myndighet med den sämsta af all aristokrati (rikedomens)

och den farligaste af all demokrati (städernas öfvervigt öfver

landsbygden). Hvad man behöfde var därför ej en motrevo-

lution, utan en motkonstihition, det enda som öfverensstämde

»med klokheten, hedern och konungens verkliga, från natio-

nens oskiljaktiga intressen». De svåraste hindren häremot

voro konungens obesiutsamhet, drottningens impopularitet och

anarkien i Paris, som gjorde nationalförsamlingen ofri och

hotade att bringa hela landet under pariserdemagogernas välde.

Först af alt gälde det att bryta denna hufvudstadens öfver-

makt, och därför skulle konungen ej hemligt, utan under be-

täckning af nationalgardet begifva sig till någon annan plats

t. ex. Fontainebleau (ej en gränsort, emedan en sådan kunde

väcka misstankar om förbindelse med utlandet) och där om-

gifva sig med en pålitlig truppstyrka. Sitt egentliga stöd

borde han dock söka hos folket själft, och detta skulle ske

' Se ofvan s. 108—9 n. 3.

^ Bacourt har kunnat meddela ej mindre än 50 dylika betänkanden

(notes). Det märkligaste bär titeln : »Öfversigt af Frankrikes ställning och

medlen att förlika den allmänna friheten med den kungliga myndigheten».



MIRABEAUS KÅD TILL HOFVET. 279

geuom anarkisternas egna medel: tidningar samt hemliga

agenter, som både i Paris och på landsbygden skulle bearbeta

den allmänna meningen. Inom nationalförsamlingen skulle

man söka vinna ledarne, men kunde församlingen, intagen af

sitt eget verk, ej förmås att förbättra det, skulle man söka

öfverträtfa henne i popularitet samt förleda henne till revo-

lutionära öfverdrifter, som till den grad skulle förstöra hennes

anseende, att departementen själfva begärde hennes upplös-

ning. Därefter skulle en ny församling få revidera författ-

ningen. Som den yttersta resursen angaf han ett inbördes

krig, hvilket skulle »återuppväcka nationens domnade krafter»,

men vid ett sådant var det nödvändigt, att det var konungen,

som syntes komma provinserna till hjälp, ej tvärt om. Där-

emot afrådde han på det bestämdaste från ett yttre krig,

emedan ett sådant skulle kasta alt i ohjälplig förvirring V

För att rätt förstå det intryck, som dessa Mirabeaus råd

och planer gjorde på konungaparet, måste vi emellertid kasta

en blick på förhällandet mellan revolutionen och de europeiska

hofven.

Det har länge antagits, att det monarkiska Europa från

första stund betraktade den franska revolutionen såsom sin

naturliga fiende, och att hofven blott fikade efter tillfälle att

i Frankrike återställa den gamla samhällsordningen. Frans-

männen själfva, både revolutionens anhängare och emigran-

terna, voro då lifligt öfvertygade härom; denna tro på en gång-

smickrad e och skrämde de förra samt utgjorde de senares enda

hopp, och hvad båda dessa partier med sådan tvärsäkerhet

förkunnade, har sedan af revolutionens äldre franska historie-

skrifvare utan vidare antagits såsom bevisadt.

Visserligen är det sant, att Gustaf III från första stund

var revolutionens förklarade fiende, fantiserade om ett mo-

' Af ett Invf fnin Marie-A ntoinetto till Mercy (den 12 Juni 1790) ser

det dock ut som om Mirabeau tillstyrkt, att man skulle söka förmä Öster-

rike och Preussen att uppträda mot revolutionen, men härvid har hon an-

tagligen oriktigt tillskrilVit honom sina egna önskningar, ty intet dylikt

förekommer i de af Baeourt ofientliggjorda noterna, och den 28 Oktober

framstälde han för liofvet med mycken kraft de olyckliga följderna af en

förvecklinoj med utlandet.
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iiarkiskt korståg däremot samt önskade en fallstäudig återstäl-

lelse af Tancien régime'. Sant är ock, att en mängd t3'ska

småfurstar, särskildt de andliga kurfurstarne vid Rhen.^ som

genom westphaliska freden fått sig tillförsäkrade vissa verlds-

liga och kyrkliga höglietsrättigheter i Elsass ocli Lothringen,

voro revolutionens afgjorda vedersakare. Dessa rättigheter

blefvo nämligen upphäfda genom besluten af den 4 Aug. 1789

samt den nya kyrkoordningen, och härigenom uppkom en

verklig internationell konflikt, som ytterligare skärptes genom

nationalförsamlingens revolutionära doktrinism. Hon förkla-

rade, att den i Frankrike nu proklamerade folksuveräniteten

stod öfver alla fördrag. Hon erbjöd visserligen de enskilda

furstarne ett skadestånd -, men förnekade, att tyska riJcet hade

något med saken att skaffa, då den blott angick Frankrike.

Stödjande sig på fredsfördraget, förklarade åter kejsaren ocli

riksdagen, att de i Miinster åt de tyska furstarne garanterade

rättigheterna voro det vilkor, hvarpå de ifrågavarande provin-

serna af riket afträdts till Frankrike, och förbjödo furstarne

att inlåta sig på enskilda öfverenskommelser. A sin sida för-

värrade de förfördelade furstarne konflikten genom att under-

stödja emigranternas stämplingar.

När man talar om emigranterna bör man noga skilja

mellan dem, som flytt undan jacquerierna, och dem, som fri-

villigt gått i landsflykt för att med utlandets hjälp förhindra

Frankrikes pånyttfödelse. De förra, massan af landtjunkare,

voro egentligen offer för sina förfäders fel; deras olycka

var, att de tillhörde en genom den historiska utveckliugen

dömd klass och de sökte ofta blott rädda sina lif ; de senare,

tillhörande hofadeln, hade åter så införlifvat sig med Tancien

regimes missbruk, att dessa för dem blifvit fäderneslandet, och

det var de som utgjorde emigYnnt-partiet. De fel, som ut-

^ Detta ses af livad han deii G Maj 1791 lät sin förtrogne Evert

Tanbe skrifva till Fersen: Ludvig XVI borde, om lian lyckades fly frän

Paris, lata parlamenten förklara nationalförsamlingen olaglig, »återställa

alt sådant det var före revolutionen» utom skattefrihetsprivilegiet samt ej

göra något »blandadt» (= konstitutionelt) styrelsesätt. Klinckowström
a. a. I s. 117.

2 Den 28 Okt. 1790 på Mirabeaus fE»rslag.
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märkt hofadeln i lyckan, vidlådde den äfven i olyckan. »Dess

oförmåga att styra riket hade bragt den till landsflykt; den

visade sig därunder lika oförmögen att styra sig själf som

förut att styra riket'.» För detta parti öppnade nu de tyska

furstarne vid Rhen sina områden, och från dessa förberedde

det med buller och bång ett fientligt infall i Frankrike. I

synnerhet blef det kurfursten af Trier tillhöriga Koblenz den

stämplande emigrationens medelpunkt, och här fördes nu en

tid bortåt ett lustigt lif med dueller, intriger, kärleksäfventyr,

frivolt skämt, slöseri och dådlöst skryt till föga uppbyggelse

för Tysklands verkliga statsmän, hos hvilka de sympatier, de

landsflyktige till en börjat kunnat ingifva, hastigt försvunno

inför detta skådespel. Det var ej »ett strängt, entusiastiskt

och troende korståg som förbereddes, utan en larmande, oord-

nad och obetänksam Fronde» "-, men genom att tillåta dessa

förberedelser gjorde sig nu Tyskland å sin sida skyldigt till

en kränkning af folkrätten.

Emellertid innebar hvarken några mindre furstars eller

emigranternas hot en verklig fara för revolutionen, om det ej

understöddes af stormakterna, och genom de undersökningar

i Europas arkiv, som pä de senare åren egt rum, är det nu

tillfullo ådagalagdt att detta ej var förhållandet. Sägnen, att

hela det monarkiska Europa från första stund sammansvor sig

mot revolutionen, har helt enkelt befunnits vara en — in3^t.

Det visar sig, att revolutionens första framträdande långt ifrån

att hafva slagit de stora hofven med fasa och skräck i stället

väckt deras glädje — af det helt naturliga skälet, att dessa

hof nu hoppades, att Frankrike genom inre upplösning skulle

förlora den maktställning, som hittills gjort det till en farlig

granne. Man skulle t. o. m. kunna förebrå dem, att de

härvid röjde bristande förutseende, t}^ de politiska och sociala

missförhållanden, som revolutionen upphäfde i Frankrike, hade

som vi veta vissa motsvarigheter i alla Europas länder, och

den filosofi, i kraft hvaraf fransmännen genomförde sina re-

' T. o. ni. en sii varm vän af »det gamla Frankrike» som Armfelt

blef obehagligt berörd af livad han sag i emigr.itionens högkvarter. Tegnér:
Cr. M. Armfelt II s. 70.

2 Sorel a. a. II s. 109.
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former, hade öfver alt trängt in i det allmänna medvetandet,

livarför det af fransmä,nnen gifna föredömet var eguadt att

göra proselyter bland alla Europas folk och sålunda erhålla

den allmängiltighet, som rättighetsförklaringen var afsedd att

gifva det. Men ej nog med att revolutionen innebar faror för

den samhällsordning^ för hvilken hofvcn betraktade sig såsom

målsmän; den innebar äfven sådana för det statssystem, hvarpå

de europeisiva folkens nationella oberoende hvilade. När frans-

männen i »folksuveränitetens» och »förnuftets» namn fritogo

sig från hvad för dem var ofördelaktigt i gällande fördrag,

men likafullt ville, att motparten skulle af dessa vara bunden,

öppnades en farlig utväg för tillfredsställandet af det eröfrings-

begär, som utgjorde ett af de mest framstående dragen i den

franska nationalkaraktären och som trots det vackra talet om,

att man afstått från alla tankar på eröfringar, fortlefde med
oförminskad styrka, Upphäfvaudet af de tyska furstarnes rät-

tigheter hade ej blott till syfte att befordra den nya jämlik-

hetens seger utan ock arronderandet af den franska statens

landområde och var i själfva verket en fortsättning af Ludvig

XIVis reunioner, blott ännu mera hänsynslös än de; ja det

var så långt ifrån, att den nationella eröfringslystnaden för-

svann för revolutionens idealistiska grundsatser, att den tvärt

om ur dessa hemtade ny styrka, ty enligt dem voro ju folken

kallade att med upphäfvande af alla nationella egendomlig-

heter ingå i ett allmän-mänskligt förnuftsrike, och då nu detta

förnuftsrike endast fans realiseradt i Frankrike, så låg det

ju i folkens eget intresse att få komma under dettas välde.

Också drefvo revolutionära agenter alt ifrån revolutionens ut-

brott den mest hänsj^nslösa propaganda i utlandet, hälst där

någon oro fans att uaderblåsa såsom i det mot kejsaren revol-

terande Belgien, det tyska llhenlandet, hvars bönder i synner-

het lockades genom åsynen af det franska feodalväsendets fall,

och om också de öfriga ledande revolutionsvännerna i själfva

nationalförsamlingen ej så ifrigt som Lafayette kastade sig in

i denna agitation, så egnade de den dock sina sympatier. Så

innebar revolutionen i själfva verket jämväl en den allra största

fara för den europeiska jämvigten — såsom framtiden sedan

också skulle utvisa — och Gustaf lll:s ovilja mot revolutionen,
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huru mycket mau iin med skäl mii i många fall finna den

don quixotisk, röjer, sedd från den gamla ordningens syn-

punkt, onekligen en verklig skarpblick'. I allmänhet betrak-

tade emellertid Europas regenter till en början revolutionen

på samma sätt som deras företrädare plägat betrakta dj^ika

händelser i grannländerna: blott som en sak hvaraf de själfva

hade att draga nytta, men ej såsom en monarkisk princip-

fråga'-. Särskildt voro Englands och Preussens regeringar be-

låtna därmed, emedan den hindrade Frankrike från att upp-

fylla sin förbundsplikt mot Österrike, till hvilken makt de vid

denna tid stodo på spänd fot, och konung Fredrik Wilhelm

II drog t. o. m. ej i betänkande att träda i hemlig förbindelse

med de franska jakobinerna. Ja hos själfva Österrikes regen-

ter, Marie-Antoinettes egna bröder, Josef II, som regerade vid

revolutionens utbrott, och Leopold II, som efterträdde honom
i Febr. 1790, talade högre än bundsförvandtsintresset, högre

än blodets röst den traditionella österrikiska misstron mot

' Jiimför hans yttrande, att ej blott alla konungars sak utan äfven

Jä/nvif/ten I Europa berodde af revolutionens kufvande. Sch in kel: Min-

nen^ Bill. I s. IKi. Nästan profetiska äro följande ord i en af Gustaf upp-

satt ironisk deklaration till fransmiinnen i den till Gefle sammankallade sven-

ska riksdagens namn: »Fortfaren ädelmodigt folk att nedtrampa gamla vanor,

att kullkasta alla fördomar, alla förmurar, som skilt Eder frän andra folkslag,

och sök att därigenom conquettera alla nationer och grunda därige-

nom en nnicersalmonarki.» Åkeson G. IILs förh. t. fr. rev. Ils. 104.

Af Gustaf var det emellertid en inkonsekvens, att han med afseende pä själfva

den gamla samhällsordningen sä afgjordt uppträdde mot revolutionen, ty

livad han gjorde 1789 i Sverige var delvis det samma som skedde i Franlv-

rike den 4 Aug. Den statsman, som skarpast fattade motsatsen mellan revo-

lutionen och det gamla Europa, var den engelske -whig-ledaren Burke, ja

man kan nästan säga, att han i sitt 1790 utgifna arbete: Tankar om den

franska revolutionen, dref den i och för sig sunda engelska uppfottningen

af friheten säsom en Jiistorisk produkt till samma ytterlighet, som de fran-

ska revolutionärerna drefvo sträfvandet att grunda den pä allniängiltiga

])rinciper.

2 Sä hade t. ex. Mazarin och Ludvig XIV understödt revolutionära

eller oppositionella partier i England, Ludvig XVI de upproriska ameri-

kanarne, och vär historia har mycket att förtälja om Katarina ir:s nitälskan

lör den svenska »friheten». Denna regentinna sgntcs dock med afseende

pä revolutionen dela Gustaf HI:s äsigter, men hennes hat var, säsom vi i

<let följande fä se, mera platoniskt.
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Frankrike. Leopold erkände uttryckligt, att författningsfrågan

blott angick Frankrike själft; liksom sin utrikesminister, den

åldrige furst Kaunitz, var han fast besluten att ej medverka

till återställandet af den oinskränkta konungamakten i Frank-

rike, af livilken särskildt Tyskland haft en så bitter erfarenhet,

och med afseende på den elsass-lothringska frågan sökte han

så vidt det var honom möjligt förekomma en brytning. Denna

sak i förening med den revolutionära propagandans stämp-

lingar samt systerns alt mer och mer nödstälda belägenhet

nödgade honom dock att småningom gifva rum åt tanken, att

Frankrike borde tillhållas att respektera folkrättens fordringar

och gifva sin konung så stor makt. men också blott så stor,

som behöfdes för den inre och yttre ordningens upprätthål-

lande, samt möjligen i sammanhang härmed beröfvas någon

del af sina o-amla eröfringar. men medlet till alt detta skulle

ej vara ett krig, utan blott en — på sin höjd beväpnad —
europeisk kongress, ty inför en sådan ansåg han att frans-

männen hastigt skulle bringas till besinning; hälst ville han

dock äfven undvika en sådan för att fritt få utreda alla de

svårigheter, hvari Josef ll:s oroliga statskonst bragt Österrike.

I själfva verket var en väpnad kongress också Marie-

Antoinettes önskan, ehuru hon åstundade den med en helt

annan ifver än sin broder, och hennes vilja var nu ensam

den bestämmande för hofvets politik : den kyrkliga schismen

hade aftvungit konungen beslutet att bryta med revolutionen;

att själf bringa det till utförande, därtill var han dock altför

dådlös, och därför stälde han sig hädanefter helt och hållet

under sin mera handlingskraftiga gemåls ledning.

Under pröfningens dagar hade Marie-Antoinette frigjort

sig från den flärd, hvari hon hade varit fången under

sin lyckas, och liennes medfödda viljekraft och mod hade i

stället kommit till utveckling, men hon var därför ej mera

än förut lämplig att spela en ledande politish roll. »Hon

hade ingenting af statsman ^; hon var helt enkelt kvinna; häri

ligger det tjusande i hennes personlighet, men också hennes

olycka.» Denna utpräglade kvinlighet yttrade sig i benägenhet

' »Femmc d'État>'>. Sorel a. a. II s. 130. Madame de Campan säger

också, att Marie-Antoinette ej liade någon egentlig smak för politiken.
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att se alt ur personlig synpunkt, och detta jemte beskaffen-

heten af den idékrets, hvari hon ständigt rört sig, lemnar

hela förklarino^en till hennes ställnini? till revolutionen. Hon
förstod aldrig dennas betydelse; den syntes henne blott för-

nedra och hota alt hvad hon skattade högst: tronens glans,

hennes gemål och hennes barn, och den hade mot henne själf

lössläppt alla de hatets furier, som alt sedan hennes ankomst

till Frankrike lurat kring hennes väg; därför kände hon sig

såsom kränkt drottning, maka, moder och kvinna hafva både

rätt och pligt att hata den, och hA^ad hon kände, det hade

hon kraft och mod att söka omsätta i handling. Åtminstone i

ett hänseende förde hennes känslor henne dock numer på rätt

spår. Att hofadeln, hvilken hon ansett som tronens naturliga

stöd, i nödens stund öfvergifvit sin konung, lärde henne om-

sider att till dess rätta värde uppskatta denna klass, för hvilken

hon 1789 låtit konungadömet uppoffra sig, och hon fick snart

äfven anledning att frukta emigranterna. Det blef alt tydli-

gare, att de ej frågade efter, om de genom sina obetänksamma

företag äfventyrade konungafamiljens säkerhet; deras ledare

grefven af Artois och prinsen af Condé visade uppenbar be-

nägenhet att alldeles undanskjuta konungen ; de hofkotterier,

hvilkas hat lagt första grunden till heunes impopularitet, för-

talade henne nu i emigranternas läger lika hätskt som förut

i Versailles, och i synnerhet oroades hon af, att prinsarne till

ledande minister tagit den förhatlige och mot henne fientlige

Calonne. När hon nu ville bekämpa revolutionen, var det

därför ej mer för att främja en aristokratisk reaktion; om
hon segrade, ville hon återställa konungadömet i dess gamla

glans, men ej de aristokratiska institutionerna. I en punkt

öfverensstämde hon sålunda verkligen med Mirabeau, men
detta var ej tillräckligt för att fylla svalget mellan henne och

revolutionsmannen. Hans hopp, att hon skulle kunna vinnas

för en ärlig samverkan med revolutionen, var blott en chimär.

Hans stora parlamentariska system förstod hon ej, och de ut-

sigter till ett inbördes krig, som han lät framskymta, skrämde

både henne och hennes gemål; för den sistnämde gjorde

dessutom Mirabeaus uppträdande i kyrkofrågan det omöjligt

att skänka denne ett verkligt förtroende. Därför var förbin-
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delsen med Mimbeau fih* konungaparet blott en nödfallsutväg \
ja kanske till stor del blott ett medel att göra honom oskad-

lig, och den enda verkliga grunden för dess hopp var nu mer
just hvad Mirabeau så ifrigt afstyrkte: Europas inblandning.

Förledd af jakobiuernas fredsifver antog drottningen härvid,

att en allvarsam demonstration var alt som behöfdes för att

göra fransmännen späka, och ett krig har således icke häller

hon åsj^ftat. Liksom sin kejserliga broder insåg hon ej, att,

när det gälde Tancien regimes återinförande — och tack vare

emigranternas skryt antogs allmänt detta såsom syftet med
hvarje utländsk inblandning, — att då bakom demagogerna

stod ett helt folk beslutet att till hvarje pris afvärja en sådan

olycka.

Emellertid fortfor Mirabeaus stjärna att stiga.

Den 30 Januari 1791 blef han president i nationalför-

samlingen och fick därigenom tillfälle att ytterligare öka sitt

parlamentariska inflytande. Nu trädde han i förbindelse med
Malouet för att samla alla ordnino^ens vänner till ett kraftigt

konstitutionell parti, som skulle söka utverka en författnings-

revision, och enligt hvad Malouet uppger i siua memoarer

åsyftade han nu med denna ej blott regeringsmaktens stär-

kande, utan ock tvåkammaresystemets införande och återlem-

nande till kyrkan af -/^ af de indragna godsen -. Jämväl det till

författningsrevisionens genomförande nödiga militäriska rygg-

stödet tycktes nu skola erhållas. I Februari invigde nämligen

La Marek med konungens bifall Bouillé i Mirabeaus planer,

och generalen lofvade sin medverkan. Vid samma tid öpp-

nades för Mirabeau ett tillfälle att också kunna utöfva infly-

tande på förvaltningen. På nyåret 1791 skulle nämligen de

nya förvaltningslagarna tillämpas inom parisdepartementet.

Vid sidan af en La Rochefoucauld, Talleyrand, Sieyés och

' Drottningens förtrogne Fersen skref d. (S Murs 1791 till Gustaf III:

»Mirabeau är fortfarande köpt af liofvet, men han har ej samma förniagu

att göra godt som han haft att göra ondt. lians principer äro alltid dåliga,

(;iuu-u mindre än andras . . . Alt detta är blott nyttigt för att bereda en smula

ordning och lugn samt betrygga den kungliga familjens säkerhet, men aldrig

kan man begagna dem» (Mirabeau och hans medhjälj)arc) : till n:igot annat.»

Klinckowström a. a. I s. 8(5.

2 Jämf. ofvan ss. 218 o. 203.
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Danton invaldes då Mirabeau i dettas conseil general, och

ehuru han vid presidentsplatsens besättande fick stå till baka

för den förstnämnde, blef han dock medlem af direktoriet.

Visserligen ersatte ej dessa uppdrag den fåfängt eftersträfvade

ledningen af ministären, men den parisiska departementalstj-

relsen kunde dock i kraftiga händer blifva ett mäktigt för-

valtningsorgan, särskildt på grund af dess kontrollerande myn-
dighet öfver Paris, all oordnings källa, och Mirabeau dröjde

ej att i ordningens intresse använda det inflytande hans her-

skarenatur från första stund förskaffade honom öfver denna

myndighet. Den 26 Februari förmådde han departementets

råd att till nationalförsamlingen besluta en adress, i hvilken

det förklarade sig ämna upprätthålla lugnet mot de brotts-

liga fiender därtill, hvilka aned fara att omstörta författnin-

gen intala folket att det bör handla genom sig själft, liksom

om det vore utan lagar och ämbetsmän». Dessutom genom-

dref han en — likaledes af honom uppsatt — proklamation

till folket, i hvilket detta varnades för uppviglare samt oro-

ligheter såsom varande ännu farligare för de fattiga än för

de rika, emedan de skadligt inverkade på näringslifvet.

Innan dessa handlingar hunnit offentliggöras, inträffade

händelser, som lemnade ett nytt bevis på deras behöflighet.

Den 28 Februari uttågade nämligen en folkhop från St. An-
toine, upphetsad genom rykten om anslag mot revolutionen

och anförd af den revolutionäre bryggaren Santerre^ för att

låta Vincennes' slott undergå Bastiljens öde, men med de-

partementalstyrelsens understöd lyckades Lafayette återställa

lugnet. Knappt var detta gjordt, förr än vid själfva Tuilerierna

ganska allvarsamma oordningar påkallade hans ingripande.

Vid ryktet om de utbrutna oroligheterna hade nämligen en

mängd rojalister med dolkar * och andra vapen dolda under

sina kläder skyndat till slottet, enligt deras egen uppgift för

att beskydda den kungliga familjen, men enligt mångas tro

för att under den allmänna oron bortföra konungen. De pa-

triotiska centergrenadiererna, som bestridde vaktgöringen, fat-

tade då misstankar, öfverföllo »dolkriddarne» och beröfvade

Dagen kallades sedan med anledning hävixi' (l<)/lcd(((jan.
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<lem deras vaper. Afveii här Titerstäldes ordningen först ge-

nom Laftiyettes ankomst.

Vid samma tid fick Mirabeau tillfälle att pä ett lysande

sätt försvara den personliga friheten mot den revolutionära

despotismen. Den 19 Februari 1791 afreste konungens bada

fastrar ^ till Rom för att där fira påsken, men blefvo på vägen

anhållna af en patriotisk kommunalstyrelse. På yrkande af

Mirabeau fiugo de visserligen fortsätta resan, men denna händelse

frammanade både för hufvudstadens och nationalförsamlingens

lättrörda inbillning den hotande skräckbilden af revolutionens

undertryckande med utlandets bistånd, och dessa farhågor

gåfvo upphof till tvänne lagförslag, af hvilka det ena förbjöd

konnngen att aflägsna sig på ett visst afstånd från national-

församlingen samt stadgade hans afsättning, om han lemnade

riket och ej återvände dit på riksdagens uppmaning, och det

andra uppstälde de mest godtyckliga bestämmelser till emi-

grationens undertryckande. Det förra blef antaget — ehurn

ej förr än den 28 Mars, men mot det senare satte Mirabeau

hela kraften af sin vältalighet (den 28 Februari). Beteck-

nande försöken att berofva människor deras rätt att välja sin

vistelseort såsom ett skändligt tyranni, utropade han: »Jag

svär, att, om en sådan lag antages, jag ej skall lyda den»,

och venstern, som sökte öfverrösta honom med sina rop, ned-

tystade han med ett förkrossande: »Tyst, ni 30 röster»-;

slutet blef, att förslaget tillsvidare tillbakavisades, och den

konstituerande nationalförsamlingen undgick sålunda ansvaret

att hafva deltagit i dessa tvångsåtgärder mot emigrationen,

som höra till revolutionens mörkaste kapitel-^

Ar man då af dessa framgångar berättigad att sluta till,

att Mirabeau verkligen skulle varit i stånd att rensa revolu-

^

' Se ofvan a. 74.

2 Vensterledarne, Duport och A. Lameth, hämnades genom att pa

aftonen (»dolkdagen») anklaga honom i jakobinerkkiLben. Djärf säsom alUid

infann sig Mirabeau vid sammankomsten och förstod, trots jakobijiernas

förbittring öfver emigrantlagens fall, att afvinna klubben en applåd.

^ Den första Augusti 1791 beslöts visserligen, att emigranterna skulle

underkastas en tredubbel beskattning, men denna tvångsåtgärd u])phäfdes

redan efter V/^ manad genom den allmänna anniesti, som församlingen före

sin upplösning beviljade.
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tionens frihetssådd från anarkiens ogräs samt rädda Frank-

rike från skräckväldets fasor? Onekligen synes åtskilligt tala

till förmån härför, men å andra sidan motsäges en dylik slut-

sats af ytligheten och förvildningen i hans samtids politiska

uppfattning, af de hinder, som hans dåliga rykte ännu reste

i hans väg, samt kanske mest af konungaparets opålitlighet,

som han åtminstone stundom med bitter smärta anade. Hvad
han skulle och hvad han icke skulle förmått är emellertid nu
för alltid förvisadt till gissningarnas område, ty midt i sin

äras högsta glans bortrycktes han af döden. Afven för hans

jättekrafter hade det lif han fört, öfvermåttet af utsväfningar

och själsansträngningar, varit för mycket. Alt från början af

året 1791 kände han sin hälsa vackla, men ville dock ej afstå

från att infinna sig i nationalförsamlingen. Hans sista upp-

trädande därstädes var egnadt åt vänskapen. La Mareks för-

mögenhet bestod till stor del i franska grufvor, och den 27

Mars genom dref han ett beslut till förmån för grufegare.

Dödssjuk begaf han sig från manégesalen till La Marek,

hvilken han meddelade utgången med orden: »Er sak är

vunnen, men jag är död», hvarpå han fördes till sitt hem för

att aldrig mer lemna det. Nu visade det sig, hvilken makt
han förvärfvat öfver sina landsmän. Under hela hans sjuk-

dom var gatan, där han bodde, ständigt uppfyld af tysta,

oroliga människoskaror. För att ej den sjuke skulle störas

tilläts ingen vagn passera. Otfentliga bulletiner utgåfvos livar

tredje timme. Konungen lät dagligen efterhöra hans tillstånd;

Barnave kom på jakobinernas vägnar i samma syfte, och hvad

de konservativa tänkte visar följande yttrande af Malouet:

»Hans död var liksom hans lif en offeutlig olycka.»

Själf bevarade han till det sista tron på sin förmåga och

betraktade sin död som en nationalolycka. »Jag för med mig»,

utropade han, »den franska monarkiens begrafningsståt
;
par-

tierna skola efter min död slitas om dess trasor.» Den 2 April

kl. Vo^ pä morgonen var alt slut. »Aldrig förr blef i Paris

en död så sörjd, aldrig, sedan denna natt för länge sedan då

Ludvig XII dog. — Kodung Mirabeau är nu den förlorade

konungeu, och man kan utan mycken öfverdrift säga, att alt

S. J. Boéthius. Franska revolutionen, 2:a uppl. 19
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folket sörjer honom» ^ Nationalförsamlingen gaf blott ett ut-

tryck åt den allmänna meningen, då hon förvandlade kyrkan

St. Geneviéve till ett Pantheon för stora män för att mottaga

hans jordiska kvarlefvor.

Vi skola nu tillse, hvilka de förslag voro, som konunga-

paret uppgjorde bakom Mirabeaus rygg, och hvilka rådgifvare

det verkligen skänkte sitt förtroende. 1 Mirabeaus plan in-

gick, såsom vi veta, att konungen skulle lemna Paris: detta

var äfven Ludvigs och Marie-Antoinettes mening, men då

Mirabeau ville, att det skulle ske öppet samt för att vädja till

nationens hjälp, ville de företaga en hemlig flykt med syfte att

erhålla det påräknade stödet af utlandet, och därför bestäm-

des till resans mål den nära belgiska gränsen belägna fäst-

ningen Montmédy^ hvarifrån underhandlingen med Europa

lätt kunde skötas och där man i nödfall kunde få undsätt-

ning af österrikiska trupper. Montmédy stod under Bouillés

kommando, och det var också af honom den nödiga militä-

riska hjälpen skulle erhållas. Bouillé var i sjelfva verket en

reformvän och skulle därför hälst velat medverka till den

mirabeauska planen, men han var framför alt rojalist, och då

Mirabeau dött och konungen framhärdade i sin afsigt, lofvade

han sitt bistånd. Konungaparets diplomatiska medhjälpare var

åter Sreteuil, hvilken efte" sin flykt slagit sig ned i Schweiz

och skötte alla de hemliga underhandlingarna med de ut-

ländska hofven. Konungaparets närmaste förtrogne var emel-

lertid svensken Axel v. Fersen. Med afseende på dennes

mycket omtalade förhållande till Marie-Antoinette må här an-

föras följande yttrande af en fullt opartisk fransk histo-

rieskrifvare. »Det fans», säger Sorel, »i hans lifs förnämsta

äfventyr knappast något af roman, åtminstone ej af det slag

som man då fabricerade i Frankrike. Det var kanske just

den egeudomliga karaktär, genom hvilken Fersen stack af

mot Versailles' dumhufvuden och rouéer, som först väckte

drottningens nyfikenhet. Då denne adelsman 1779 fÖrst vi-

sade sig i hennes krets-, befann hon sig i sin ungdoms hela

' Carlyle.
2 Sorel liar förbisett, att det skedde redan 1778. Se Klinckow-

ström a. a. I s. XXXII.
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obetänksamhet och i den fulla triumfen af sin kunglighet.

Hon dolde ej det intresse, som den svenske främlingen ingaf

henne. Fersen gjorde sig en ära af att vara den ende vid

hofvet, som ej syntes märka det*, men om han ej kände fåfänga

deröfver, så bevarade han det i tacksamt minne. Återkommen

till Paris i Oktober 1788 för att där vara Gustaf IILs officiella

ombud-, fick han blott alt för snart tillfälle att bevisa drott-

ningen den oföränderliga tillgifvenhet, som han helgat henne.

I sitt öfvergifna tillstånd blef Marie-Antoinette mycket rörd

häraf. Fersen erbjöd henne hvad hon mest saknade: en vän

och en ojämförlig vän, som nu ådagalade lika mycken fin-

känslighet i sin uppoffrande hängifvenhet, som han förut ådaga-

lagt grannlagenhet, då han stod i gunst.» Med afseende på

revolutionen och konungadÖmet, utlandets inblandning samt

emigrautpartiet delade han fullkomligt hennes uppfattning.

När Ludvig XVI den 26 December 1790 nödgades un-

derteckna tvångsdekretet mot de edvägrande presterna, utro-

pade han: »Hällre konung i Metz än i Frankrike på dylika

vilkor, men detta skall snart få ett slut!» Det sätt, hvarpå

man tänkte sig, att detta skulle kunna ske, blef tiyktplanen,

och på våren 1791 faststäldes denna med Breteuil och Bouillé

genom en brefväxling, hvars alla trådar sammanlöpte i Fer-

sens hand. Mercy invigdes äfven i förtroendet, men ej Mont-

' Af en depesch från den svenska ambassadören Creutz (10 April

1779) bestyrkes, att drottningen verkligen intresserade sig för Fersen och

med vanligt öfverdåd visade det, men också att Fersen var sä långt ifrån

att missbruka hennes obetänksamhet, att han just med anledning däraf lem-

nade Versailles för att deltaga i amerikanska frihetskriget. At en hofdam

som då fälde det ogi*annlaga yttrandet: »Huru, min herre, ni öfverger så-

ledes er eröfring», gaf han det fina svaret: »Om jag gjort en, skulle jag

ej öfvergifva den.» Grundlösheten af det skamliga rykte, som den engelska

statsmannen lord Holland utstpridt i sina memoarer med åberopande af

madame Campans auktoritet, ses af hennes egna memoarer. .Jämf. Bacourt
a. a. I s. 294

2 Äfven i denna punkt har Sorel gjort sig skyldig till ett lätt förbi-

seende. Fersen återkom visserligen vid den angifna tidpunkten till Paris,

men det var först hösten 1789, som Gustaf III — af missnöje med de sym-

patier som Sveriges officiella representant i Paris, Neckers måg Stael v. Hol-

stein, visade för revolutionen — anstälde Fersen såsom sitt hemliga sände-

bud hos Ludvig XVI.
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moriii och La Marek, och å andra sidan ej häller de emigre-

rade prinsarne och deras följe. Företaget kan i själfva verket

lika mycket sägas hafva varit riktadt mot de sistnämde som

mot revolutionen, ty det afsåg att bringa ledningen af den

kontrarevolutionära rörelsen ur deras händer i konungens".

De makter, pä hvilkas bistånd man i synnerhet räknade,

voro kejsaren, Spanien, Sardinien och Schweiz. Att man
däremot ej bygde pä ett allmänt deltagande af det monar-

kiska Europa, ses däraf, att det befarades, att England, Hol-

land och Preussen skulle hindra de nämda makterna att un-

derstödja konungen, livarför man ville att Sverige, Ryssland

och Danmark skulle tvinga de förra till neutralitet. Det

sattes t. o. m. i fråga, att Ludvig XVI skulle köpa denna ge-

nom att till England afstå Frankrikes besittningar i Indien.

Att en dylik tanke ej helt och hållet afvisades af konungen,

liksom ock att det kunde ifrågasättas, att denne med land-

afträdelser från det egentliga Frankrike skulle köpa Spaniens

och Sardiniens bistånd -, visar till hvilken afgrund denna flykt-

plan ledde.

Den 18 April inträffade en händelse hvilken bragte

till full mognad konungens och drottningens beslut att till

hvad pris som hälst lemna Paris. För att ej behöfva deltaga

i Påskgudstjänster, förrättade af edsvurne prester, ville de då

afresa till St. Cloud, och redan satt den kungliga familjen i

vagnen, då denna af konungens egen vakt, de revolutionärt

sinnade centergreuadiererne, som misstänkte en flykt från

Paris, hindrades att lemna den inre borggården, under det att

den yttre, Karrusellplatsen, uppfyldes af en ofantlig folkhop,

som infunnit sig i samma syfte. Förgäfves försökte Lafayette

förmå soldaterne att själfva lemna plats samt bereda väg ge-

nom folkmassan; de vägrade trotsigt att lyda; departemental-

styrelsen var efter Mii-abeaus död ej lika kraftfull som förut.

' Gustaf III fick af Fersen del af planen, men varnades att förråda

den för emigranterna, särskildt under sin badresa till Aachen, »ty dä skulle

alt vara förloradt.» Fersen till Taube d. 31 ^laj 1791.

2 Denna möjlighet eller nödvändighet framhöll Mercy i ett bref till

drottningen den 7 Mars 1791. Brefvet blef kändt i Paris! Att konungen till

sist biföll det förra förslaget, ses af ett bref frän Fersen till Taube d. 1 April.
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och efter omkring 2 timmars fåfäng väntan, hvarunder de

kungliga öfverhopats med de gröfsta otidigheter i, måste de upp-

gifva resan och återvända till slottet. Förbittrad öfver den

visade ohörsamheten, ville Lafayette nedlägga sitt befäl, men
förmåddes genom nationalgardets böner att afstå därifrån.

Åt konungen gafs emellertid ingen upprättelse för den skymf

han lidit. Flykten var nu endast en tidsfråga, beroende af,

huruvida kejsaren ville låta österrikiska trupper från Luxem-

burg understödja Bouillé, då denne ej mer vågade lita blott

på sina, bland hvilka både den dåvarande krigsministern och

klubbarne oförtrutet arbetade på att upplösa disciplinen, men
såväl Leopold som i synnerhet Kaunitz hyste i det längsta be-

tänkligheter mot företaget; efter uppträdet den 18 April kunde

den förre dock ej längre tillbakavisa systerns böner utan ut-

lofvade (d. 12 Juni) den begärda hjälpen"-.

Med Fersens bistånd träffades de nödiga förberedel-

serna till affärden. Han anskaffade resvagn — af det mest

opraktiska slag — och pass, det sistnämda stäldt på rysk ba-

ronessa von Korff* med följe, och natten mellan den 20 och

21 Juni afhemtade han, förklädd till kusk, i en hyrvagn den

kungliga familjen, bestående af konungen, drottningen, ko-

nungens S3^ster Elisabet och de två kungliga barnen med deras

guvernant, samt förde dem lyckligt till tullen St. Martin, där

resvagnen väntade. Han följde dem dock ej på själfva resan

utan tog en annan väg till Nederländerna, dit han Wckligt an-

lände. Det samma gjorde äfven grefven och grefvinnan af

Provence, hvilka samtidigt flydde från Paris.

För att betrygga den kungliga familjens färd till Mont-

médy hade Bouillé därifrån ända till byn Sommevelle (nära

Chälons sur Marne) förlagt en rad militärposteringar under

förevändning att de skulle utgöra betäckning för en penning-

konvoj. Olyckligtvis gick resan lågsammare, än man beräk-

' BL a. hade konungen kallats: »ett tjockt svin», berättade Fersen till

svenska regeringen. Uppgiften, att Bailly och Lafayette vid detta tillfälle

hos departementalstyrelsen anhöllo att få skjuta pä folket, men att Danton
utverkade ett nekande svar, är falsk. Se Schmidt a. a. I. sid 25.

2 Se närmare om brefväxlingen med Leopold samt om tidpunkten för

fattandet af beslutet om flykt frun Paris Not VITT.
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nat. Det var bestämdt, att konuDgen slvulle ankomma till

Sommevelle den 21 Juni. kl. 3 e. m., men han anlände ej

förr än vid sextiden, och då hade den där förlagda poste-

ringen, i följd af befolkningens hotande hållning, nödgats

draga sig tillbaka till Varennes. Emellertid kora man mot

aftonen utan hinder till den lilla orten St. Ménehould, men
här tyckte sig postmästaren på platsen, en f. d. dragon vid

namn Dronet, upptäcka en märklig likhet mellan mannen i

vagnen och konungens på assignaterna befintliga porträtt.

Han gjorde dock ej i St. Ménehould något bruk af sin upp-

täckt, möjligen af fruktan för den dragonpostering som här

fans, men skyndade med en kamrat efter den kungliga vag-

nen till Varennes ^ Under vägen dit passerade denna Cler-

mont, hvarifrån den här posterade officeren ville följa de re-

sande med sin trupp, men befolkningen, som äfven på detta

ställe var misstänksam och orolig, lade hinder i vägen, och

största delen af truppen vägrade att lyda. Framemot kl. 11

ankom den kungliga familjen till Varennes (beläget några

timmars väg från Montmédy). Här fans en postering af 60

husarer och friska hästar, men i förlitande på att i förväg

blifva underrättade om konungens annalkande hade vederbö-

rande försummat alla anstalter för mottagandet. Husarerna

voro kasernerade i ett gammalt cordelierkloster, och de re-

sande lyckades ej finna det friska anspannet, och först efter

ett långt dröjsmål kunde postiljonen förmås att köra vidare

med de trötta hästarne. Under tiden hann Drouet fram, var-

skodde kommunens procureur, kryddkrämaren Sausse, barika-

derade en bro, som måste passeras, samt lät, när vagnen åter

satte sig i rörelse, hejda den med uppfordran till de resande

att låta visitera sina pass samt stiga in i procureurens bostad.

Obeslutsam som alltid, lydde konungen, och här hos Sausse

blef nu alt upptäckt. Denne hade emellertid låtit ringa i

stormklockan samt omringa kasernen, och när posteringen

från Sommevelle kort därpå ankom, fann den Sausses bostad

bevakad af Varennes nationalgarde. Dess befälhafvare ville

^ Drouets egen berättelse inför nationalföi'samlingen. I åtskilliga me-

moarer säges Drouet varit son till postmästaren, men i denna berättelse

uppger han sig själf såsom innehafvare af detta ämbete.
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då med våld befria konungen, men hans soldater ropade:

»lefve nationen» och vägrade att lyda.

På morgonen den 22 ankom en adjutant, som Lafaytte

och nationalförsamlingen vid upptäckten, att konungen flytt,

affärdat med order om hans fängslande, och ett par timmar

därefter bröt den kungliga familjen, eskorterad af en talrik

afdelning nationalgarde, upp från Varennes för att återvända

till Paris. En trupp husarer, som skyndat från Dun för att

befria honom, måste, hindrad af en kanal, som den ej förmådde

passera, åskåda aftåget utan att kunna hjälpa. Något där-

efter ankom Bouillé med pålitliga trupper, men då han fann

det otänkbart att kunna upphinna konungen och hans be-

vakning, räddade han sig öfver gränsen med några trogna *.

De österrikiska trupperna stannade under sådana förhållanden

overksamma inom sitt eget land.

Öfveralt i Frankrike, dit underrättelsen om konungens

flykt spred sig, uppväckte den samma den häftigaste förskräc-

kelse. Det visade sig nu, huru allmänt man afskydde och

fruktade utlandets inblandning. Stormklockorna rördes, bor-

gargardena samlades, och män och kvinnor skyndade att ar-

beta på fästningsverkens förstärkande. Naturligtvis var upp-

hetsningen störst i Paris, där de radikala tidningarna och

klubbarne ej försummade att slå mynt af hvad som passerat,

och den 21 Juni böljade hela Paris af oroliga och förbittrade

skaror, hvilka nationalgardet och utskickade från nationalför-

samlingen endast med svårighet kunde hindra från svårare

oordningar. Inom nationalförsamlingen var bestörtningen så

mycket större, som man här fruktade ej blott kontrarevolutio-

nen utan äfven republikanska och anarkiska rörelser. Emel-

lertid sökte församlingen, så godt hon kunde, reda sig under

dessa svåra omständigheter. Hon öfvertog provisoriskt äfven

den högsta verkställande makten, i det hon (den 21 Juni)

befalde ministrarne att tills vidare utföra hennes beslut, fastän

^ Han aflät genast (den 26) ett ytterst våldsamt bref till församlingen

i afsigt att vända dennas förbittring mot sig. Jämte en af sina söner trädde

han i svensk tjänst i förhoppning att få deltaga i det fälttåg till revolutio-

nens undertryckande, som Gustaf III nu sökte åstadkomma (se nedan).

Efter Gustafs död lemnade han Sveriges tjänst och dog i London 1800.
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de saliDiide kunglig sanktion, och under det hon åt alla håll

utfärdade befallningar, som afsågo konungens fängslande, gaf

hon åt hans flykt skenet af en ofrivillig enlevering. Denna

fiktion sökte hon t. o. m. upprätthålla, sedan hon (äfvenledes

den 21) mottagit den af konungen själf uppsatta proklama-

tion, som han vid sin afresa lemnat efter sig.

Denna visar till fullo, att Ludvig genom sin flykt ville

åstadkomma väl ej en aristokratisk, men däremot en så godt som

fullständig monarkisk restauration. Han protesterade nämli-

gen däri mot alla lagar, som han nödgats sanktionera, sedan

han i Okt. 1789 beröfvats sin frihet, och han kan sålunda sägas

hafva gifvit en indirekt stadfästelse på besluten af den 4

Augusti, men å andra sidan uttryckligt tillkännagifvit, att han

ej ansåg sig bunden af de egentliga författningslagarna ^

Hvad han ämnade sätta i stället för dessa, därom erhåller

man i proklamationen nästan blott negativa upplysningar, ty

den utgör egentligen endast en kritik af revolutionen, en

kritik, som i mycket var ganska berättigad, men också inne-

höll sådana om småsinne vittnande anmärkningar, som att

Tuilerierna ej erbjödo tillräcklig komfort, samt att den af för-

samlingen beviljade civillistan (25 millioner stor) var för liten.

Alt hvad han lofvade med afseende på riksdagens blifvande

befogenhet, var skattebevillningsrätt, och man torde därför

vara berättigad att anse detta såsom den enda inskränkning

i konungamakten, som han var sinnad att medgifva.

Den 22 Juni på aftonen antog församlingen en prokla-

mation, hvarigenom hon sökte vederlägga de af konungen

framstälda klagomålen, men begagnade dock däri fortfarande

uttrycket, att den kungliga familjen blifvit bortförd. Samma
afton mottog hon den lugnande underrättelsen, att konungen

blifvit anhållen. Hon beslöt då att sända trenne af sina med-

' Sybel I s. 263 antager emellertid, att protesten ej gäller de lagar, suiu

Ludvig sanktionerade den 5 Okt. — antagligen därför att Sybel anser uttrycket

»hans fångenskap» blott afse vistelsen i Paris, men det är ej troligt, att

konungen betraktade sig såsom »fri» på aftonen den 5 Okt. Bland de åt-

gärder af församlingen, som konungen anför till rättfärdigande af sin flykt,

namnes dessutom uttryckligt beslutet om det suspensiva vetot, hvilket var

ett af dem, som sanktionerades den 5 Okt.
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lemmar, Barnave och Pétion samt den med Lafayette nära

förbundne Latour-Maubourg för att öfvervaka återresan och

sörja för de höga fångarnes säkerhet. I närheten af Eperuay

sammanträfiade de utskickade med dessa, hvarefter Barnave

och Pétion gjorde återresan till Paris i samma vagn som de

kungliga. Den förre uppträdde därunder såsom en gentleman,

den där bar aktning för en stor olycka. Den senare åter an-

såg, att hans frihetskärlek kräfde ett brutalt och stötande upp-

förande ^

Den 25 Juni skedde det bedröfliga intåget i Paris; en

hemsk tystnad herskade därunder, men nationalgardet upprätt-

höll ordningen.

Så hade man då återfått sin konung. Men hvad skulle

sedan följa? De radikala voro ej sena med svaret. Bland

dem var upphetsningen vid denna tid större än vanligt, eme-

dan nationalförsamlingen den 14 och 16 Juni låtit såsom

farliga för ordningen upplösa de föreningar, som uppstått bland

Paris' arbetare, och beslutit, att statskassan ej längre skulle

bekosta de offentliga arbetena i staden. Med ifver begagnade

de sig därför af konungens flykt för att genom nya omstört-

ningar öppna vägen för anarkiens fullständiga seger, och det

slagord, hvaraf de härvid begagnade sig var republikens in"

förande. Robespierre, som konungens flykt försatt i den

största förskräckelse, vågade visserligen ej bekänna sig såsom

republikan utan nöjde sig med att (d. 21 Juni) hos ja-

kobinerne anklaga sina ämbetsbröder i församlingen såsom

förrädare, därvid framställande sig själf såsom hotad af 1,000

dolkar — hvilket åter föranledde klubben att med ed lofva

att försvara honom — samt att den 14 Juli yrka pä att na-

tionen skulle få bestämma om konungens öde. Men den an-

sedde vetenskapsmannen Condorcet höll i den sociala cirkeln

ett republikanskt tal och erbjöd sig i en satirisk skrift, kallad

>^bref från en ung mekaniker», att för billigt pris konstruera

en konstitutionell konung; den af Danton ledda cordelier-

' lians yttre uppträdande var dock en småsak mot gemenheten i hans

tankar, som t. o. m. smutskastade den för sin själsrenhet allmänt vördade

prinsessan Elisabet. Se hans egen vidriga berättelse om resan, meddelad

af Mortimer-Ternaux: a. a. I s. 347.
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klubben uppfordrade genom en adress församlingen att pro-

klamera republiken (den 22 Juni); och Brissot yttrade sig i

samma riktning i sin tidning, under det att Marat ej för-

summade att rekommendera sin universalkur: militärdiktatur

och massmord.

Dessa tecken gjorde emellertid ej blott centern utan äfven

Barnave och hans vänner betänksamma. Anarkien var ju ej

häller deras mål, ehuru de så ofta arbetat den samma i hän-

derna. De hade nu i hufvudsak genomdrifvit sina åsigter, och

Mirabeaus död hade befriat dem från deras — hittills — far-

ligaste medtäflare om makten. I stället hade de börjat ana

en ny sådan i Rohespierre. Långsamt, men säkert hade denne

utvidgat sitt inflytande bland jakobinerna och den revolutio-

nära pöbeln genom att konsekvent försvara alla samhällsupp-

lösande tendenser. I följd af detta inflytande hade han äfven

omsider lyckats vinna en viss betydelse inom församlingen och

nöjde sig ej längre med att där vara triumvirernas vapendra-

gare. Pä ett känbart sätt hade desse fått en erfarenhet häraf,

då han den 17 Juni 1791 emot deras önskan genomdrifvit, att

den konstituerande församlingens medlemmar ej skulle kunna

inväljas i den blifvande riksdagen — ett beslut som för öfrigt

finner sin förklaring dels i högerns hat mot den liberala ma-

joriteten, dels i den herskande sentimentala oegennyttighets-

manien, dels i fåfängan hos de obetydligare representanterna,

som föredrogo att genom lag utestängas från riksdagen fram-

för att ej blifva omvalda. Alt detta hade redan före konun-

gens flykt åstadkommit en viss osäkerhet i de hittillsvarande

partibildningarna inom församlingens venster, och genom den

kris, som denna händelse framkallade, fullbordades dess upp-

lösning. Triumvirernas skara skilde sig nu fullständigt från

den 3'^ttersta venstern och sammansmälte i stället med den

venstra centern till ett stort parti: de konstitutionella, som

till sitt mål gjorde revolutionens afslutande och monarkiens

upprätthållande på den fria författningens grund ^ Då partiet

^

' Det har antagits, att särskUdt Barnaves »omvändelse» var en följd

af den beundran, som Marie-Antoinettes ädla uppträdande under resan in-

gifvit honom, men att triumvirerna redan före flykten börjat skilja sig från

den yttersta venstern, ses bland annat däraf, att Duport i början af Juni ej
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beherskade riksdagen och äfven kunde räkna på den af La-

fayette och Bailly ledda parisiska medelkhissen, var dess yttre

maktställning betydlig, men det led af en väsentlig inre svag-

het: konungen hade tydligt lagt i dagen, att han afskydde

den författning, på hvilken hans tron skulle hvila. Om man
haft en annan tronkandidat att tillgå, skulle saken lätt varit

hjälpt, men den ende, som härtill kunde komma i fråga, den

nu från England återkomne hertigen af Orleans, var ej möjlig.

Sålunda nödgades man nöja sig med den konung man hade,

men i hvilken skef ställniug man härigenom råkade, framgår

däraf, att tvång ansågs nödigt för att hindra honom att un-

dandraga sig den tillämnade hedern. Den 25 Juni, samma dag

han höll sitt intåg i Paris, beslöt nämligen församlingen ej

blott hans fortfarande suspendering, utan äfven att både han

och drottningen tills vidare skulle ställas under bevakning,

och när hon den 15 Juli trots den yttersta vensterns förbitt-

ring indirekt frisade honom från alt ansvar för flykten genom
att besluta åtal endast mot Bouillé och dennes medhjälpare,

förklarade hon likväl på samma gång, att beslutet af den 25

Juni skulle tillämpas, ända till dess författningen var färdig

att i sin helhet underställas hans sanktion. Med fog torde

kunna ifrågasättas, om ej en republik skulle inneburit bättre

garantier för samhällsordningens bevarande än en monarki af

denna beskaffenhet, i hvilken konungen nödvändigt måste

blifva ett föremål för allmän misstro, ej ett stöd för ord-

ningen utan en orsak till ständiga agitationer. Men de kon-

stitutionella hade nu en gång accepterat den monarkiska stats-

formen, och de höllo då lika doktrinärt på denna, som de i

sin uppfattning af friheten hållit på de rousseauiskt-mablyska

teorierna, och den svårighet, som för vanliga människor borde

hafva uppstått af konungens visade motvilja mot författniugen,

satte ej dem i förlägenhet. De voro vana att vid sin stats-

mannaverksamhet utgå ej från livad som var, utan från livad

de önskade. Nu behöfde de en konstitutionelt sinnad konung

mottog valet till president i Paris' tribunal criminel, emedan Eobesi^ierre

utsetts att där vara allmän åklagare. Ehuru förändringen Sillunda berodde

af allmänna orsaker, su liar antagligen resan underlättat uppkomsten af

den personliga förbindelse, livari triumvirerne nu trädde till hofvet.
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och liksom de förut antagit, att det frauska folket var eller

skulle blifVa eu samling upplysta och oegennyttiga tänkare,

sa antogo de nu utan vidare, att Ludvig XVE, om ej var, sa

kunde förmås att blifva en konstitutionelt sinnad konung, och

på denna »fiktion» bygde de landets framtid.

Ville de upprättliålla sin monarki, så fingo de emellertid

nn ej rygga till baka för kraftåtgärder, ty omstörtningspartiet

beredde sig å sin sida att låta »det suveräna folket» uppträda

på skådeplatsen. I jakobinerklubben beslöts att genom en

stormpetition begära konungens afsättning, och ehuru klubben

själf, som var försvagad genom den uppkomna schismen mellan

»triumvirernas» parti och republikanerna, sedan drog sig till

baka, samlades den 17 Juli flere tusen människor på Marsfältet

för att på »fäderneslandets altare» nedlägga och underteckna

en böneskrift i nämda syfte. Hade detta upptåg ostördt fått

fortgå, skulle det otvifvelaktigt snart nödgat representationen

att böja sig för demagogeruas vilja. Men församlingen hade

uppfordrat de parisiska myndigheterna att upprätthålla ord-

ningen, och Bailly och Lafayette iufunno sig med national-

gardet på Marsfältet. Då folkmassan begick våldsamheter

t. o. m. mord och aflossade skott mot ordningens upprätthållare,

proklamerades upprorslagen, en röd fana utvecklades såsom

tecken häraf, och slutligen rensade nationalgardet platsen ge-

nom gevärssalvor, som kostade några människolif. Denna
kraftyttring slog demagogerna med skräck; Robespierre vå-

gade på en tid ej vistas i sin boning; Marat höll sig dold i

en källare; Danton och Desmoulins lemnade tillsvidare Paris

\

nästan alla radikala tidningar upphörde och de revolutionära

folkskarorna blefvo hastigt späka.

Tydligen skulle, om någonsin, nu det rätta ögonblicket

varit inne att grundligt krossa anarkien och befästa den verk-

liga friheten, och hvad som därvid tyckes hafva bort erbjuda

sig såsom den närmaste åtgärden var betvingandet af de re-

volutionära klubbarna, de ständigt verksamma härdarne fin-

' Danton var dessutom anklagad inom departementalstyrelsen för re-

volutionära yttranden den 21 Juni. Brissot hade uppsatt jakobinernas

petition, men denna återtogs vid klubbens reträtt, livarför en anunn reili-

gerades pä själfva jNIarsfältet den 17.
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den anarkiska oredan och despotismen, men vana som de

»konstitutionelles» ledare länge varit att fria till dessa klub-

bars gunst, ryggade de till baka för en d34ik kraftåtgärd. I

stället valde triumvirerna den olyckliga utvägen att utgå

ur jahohinerJdiihben, medtagande alla sina anhängare ^ och

bilda en ny klubb, till hvilken medlemmarne af 1789 års

klubb i allmänhet äfven slöto sig, och som efter sin lokal, ett

nära mauégesalen beläget bernhardiner- eller feuillanterkloster,

erhöll namnet feiiillanterlduhhen. Deras förhoppning hade

varit att jakobinernas anseende skulle öfverflyttas på den nya

föreningen, men häruti bedrogo de sig. Jakobinerna behöllo

sitt gamla inflytande öfver de revolutionära massorna både i

Paris och i landsorten, och det enda resultatet af schismen

blef, att Robespierre och de republikanske agitatorerna fingo

ett odeladt välde inom jakobinerklubben.

Men den modlöshet, hvaraf samhällsordningens fiender vid

detta tillfälle voro gripna, tyckes äfven hafva bort inbjuda till

ett allvarligt försök att genom en revision af författningen

försona konungen med denna och att sålunda borttaga den

inre motsägelse, som utgjorde den förnämsta svårigheten för den

tillämuade monarkien. En utgångspunkt för ett sådant verk

hade man dessutom i beslutet, att författningslagarna skulle

samlas till ett helt för att på en gång underställas konungens

sanktion, och i själfva verket befinnes det äfven att en dylik

tanke varit å bane. Malouet berättar nämligen, att Barnave

och Chapelier vid denna tid för honom förklarat sig beredda

till en revision samt genom honom sökt vinna högerns med-

verkan därtill. Nu såsom alltid färdig att sätta fäderneslan-

dets bästa öfver alla personliga antipatier, lofvade också Ma-
louet sitt bistånd, och man öfverenskom om en bestämd ope-

rationsplan, men när det afgörande ögonblicket kom, gick alt

öfverända, i det högern nu såsom alltid offrade den verkliga

ordningens sak åt sina partilidelser, och de konstitutionella ej

egde tillräcklig beslutsamhet att genomföra livad de begynt.

Den 8 Augusti besteg Malouet enligt öfverenskommelse talare-

' Endat^t 7 medlemmar af nationalförsamlingen kvarstannade i jako-

binerklnbben. Schismen var börjad redan den IG Juli och blef fullstiindig

imder de följande dagarna.
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stolen och började en kritik af de antagna författningslagarna^

påpekade orimligheten af den proklamerade jämlikheten, faran

af att man ej nöjt sig med att förklara det suveräniteten i

princip tillhörde folket utan förklarat att den äfven i tillämp-

nirgen gjorde det, under det att man dock öfverlemnat dess

ntöfning åt representanter, framhöll bristerna i enkaramare-

systemet, otillräckligheten af det suspensiva vetot, vådan af

att konungen ej erhållit tillräcklig makt öfver förvaltningen

o. s. v.. Den yttersta venstern afbröt honom med förbittrade

rop, under det att högern, som den 29 Juni genom en oftent-

1ig proklamation förklarat, att den, så länge konungen hölls

fången, ej ämnade aktivt deltaga i öfverläggningarna, genom

sin tystnad visade, att af den intet bistånd var att vänta. Då
svek modet »de konstitutionella». De hade alt för länge stått

under den rousseauska dogmtrons välde för att med verklig

frimodighet kunna egna sig åt revisionsverket, och då det såg

ut, som om de ensamma skulle få trotsa den revolutionära

förbittringen, föllo de hastigt undan. Chapelier själf yrkade

att ordet skulle beröfvas Malouet, och detta skedde äfven '. Där-

efter egde samlandet af författningsdekreten till ett helt samt

slutredaktionen rum, utan att någon nämnvärd revision kom
till stånd. Den 3 September var alt färdigt, men nu uppstod

frågan, om konungen, som härvid åtminstone förklarades

fri, skulle återköpa sin krona genom att godkänna en så be-

skaffad författning.

1 motsatta riktningar gjorde sig kraftiga inflytelser gäl-

lande för att inverka på hans beslut ej blott i Frankrike utan

äfven i utlandet, och vi nödgas därför å nyo i vår framställ-

ning taga hänsyn äfven till det sistnämda.

Knappast någon torde lifligare hafva intresserat sig för

utgången af konungaparets flykt än Gustaf III, som tidigt

blifvit invigd i förtroendet därom -. Han genomgick sommaren

1791 en branskur i Aachen, och för att så snart som möjligt

erhålla underrättelsen, att Ludvig och Marie-Antoiuette voro

i säkerhet, hade han mot tiden för deras afresa begifvit sig

till Spaa. Då han här den 22 Juni på morgonen mottog den

' Dä Malouet ej fick afsluta sitt tal, lät han tiycka det.

2 Se ofvan s. 292 n. 1.
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förkrossande underrättelsen att alt misslyckats, mognade ha-

stigt hos honom beslutet att söka åstadkomma ett allmänt

monarkiskt korståg till det franska konungadömets hjälp. I

en biljett af den 30 Juni försäkrade han Ludvig, att konun-

garne voro beredda härtill, och uppmanade honom att ej med-

gifva att hans kungliga värdighet förnedrades. I själfva verket

intresserade denna honom vida mer än konungaparets personer,

och därför anslöt han sig nu fullständigt till emigrantpartiet,

bland hvilket händelsen i Varennes rent af uppväckte belå-

tenhet, emedan den befriade det från hvarje hänsyn till ko-

nungens person. Trots de erfarenheter, Gustaf gjort af sin

egen med den franska i mycket andligt befryndade aristokrati,

var han nog kortsynt att i den franska hofadeln se konunga-

dömets oegennyttiga vänner ^ Då Ludvig XVI, på grund af

sin fångenskap, ej längre syntes honom berättigad att fatta

giltiga beslut, uppmanade han sålunda under emigranternas

jubel grefven af Provence att förklara sig för Frankrikes re-

gent, och denne prins, som visserligen var mindre obetänksam

än grefven af Artois, men i stället så mycket mera egoistisk

och ärelysten, befans genast villig härtill. Den nye regenten

tog sitt residens i Koblenz^ och här uppstod ett ordentligt hof

enligt Versailles' mönster, under det att WormSy där prinsen

af Condé, emigrationens fältherre, uppslagit sitt högkvarter,

var samlingsplatsen för de krigiska emigranterna. Själf vände

sig Gustaf till en mängd hof med framställningar om furste-

förbundets bildande och begäran att blifva erkänd som dess

högste fältherre. Afven denna gång visade det sig emellertid,

att Europas furstar ej delade hans ifver. Han blef öfver alt

tillbakavisad, och när han sedan ville inskränka företaget till

en svenslc-rysic landstigning i Normandie, rönte han ej bättre

framgång.

Nu såsom alltid berodde det mesta på kejsarens beslut.

Vid första underrättelsen om systerns och svågerns fången-

skap hade denne visserligen den 6 Juli från Padua uppmanat

en mängd europeiska hof att förena sig till Ludvig XVLs
räddning, och den 17 Juli aflät Kaunitz till alla hof ett

' Se ofvan s. 115. Längre fram öppnades dock äfven Gustafs Ögon för

emigranternas ömklighet. Jämf. Åkeson II s. 188.
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cirkulär, bvari han sökte bevisa att Europas säkerhet kräfde

att Frankrike tillhölls att respektera folkrättens fordringar,

meu på samma gång afvisade han uttryckligt hvarje tanke på

en fullständig kontrarevolution, och så snart underrättelsen

ankommit, att den franska konungafamiljens säkerhet ej var

hotad samt att en uppgörelse mellan konungen och försam-

lingen vore möjlig, rådde Leopold ifrigt till det senare och

återgick fullständigt till sin förra passivitet. På Gustaf lll:s

framställningar, hvilka till honom framfördes af Fersen, sva-

rade han afböjande, och minst af alt ville han gå emigran-

ternas ärenden. På dessas vägnar infunno sig grefven af

Artois och Calonne objudna i Fillnitz^ där kejsaren och den

nu med honom försonade konung Fredrik Wilhelm II af

Preussen höllo en sammankomst*, och här begärde prinsen,

att grefven af Provence skulle erkännas såsom regent och

alla de bourbonska priusarne få utgifva ett manifest, hvari

nationalförsamlingens samtliga beslut skulle stämplas såsom

ogiltiga, högtidligt protesteras mot hvarje af Ludvig samtyckt

inskränkning i konungamakten samt förklaras, att makterna

jämte den franska adeln voro beredda att med vapenmakt un-

derstödja honom. Dessa förslag tillbakavisades på det bestäm-

daste af de båda monarkerne. För att ej synas alldeles lik-

giltiga tillgrepo de emellertid en diplomatisk iiut. Den 27

Augusti undertecknade de nämligen en gemensam deJclaration,

hvari de visserligen erkände, att den franska konungens sak

intresserade alla Europas furstar, men pä samma gäng gjorde

detta erkännande fullkomligt betydelselöst, i det de uppstälde

såsom ett uttryckligt vilkor för alt verksamt ingripande att

alla Europas furstar därtill gåfve sin medverkan. Det var

nämligen då fullkomligt visst, att någon sådan åtminstone ej

var att påräkna af England. Emigrantpartiet insåg fullkom-

ligt sitt nederlag, men skyndade med oerhörd fräckhet att

gifva det utseende af en seger. Den 10 September utfärdade

priusarne ett manifest, hvari de anförde deklarationen såsom

ett bevis på, att Österrike och Preussen nu förbundet sig att

' Den 25 Juli hade ett preliminärfördrag afslutits mellan (>sterrike

och Preussen.
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augripa Fraukrike, samt tillika påstodo, att alla de öfriga

hofven hyste samma afsigter. Allmänheten, ej van att tolka

diplomatiska finesser, satte tro till deras ord, och sålunda ut-

breddes den fullkomligt grundlösa åsigten, som sedan ätVen

länge blef godtagen af historien, att deklarationen i Pill-

nitz utgjorde beg3^nnelsen till det monarkiska Europas sam-

mansvärjning mot revolutionen. Själfva vunno emigranter-

na ingenting på sitt oförsynta tillvägagående, men de gjor-

de därigenom det franska omstörtuingspartiet ett kraftigt

handtag. Om något skulle förmå Frankrike att öfverlemna

sig åt detta, var det nämligen fruktan för Europas inbland-

ning, och då dessutom prinsarne i manifestet ej blott prote-

sterade mot den nya konstitutionens sanktionering, utan öppet

förklarade, att, om Ludvig ogillade deras protest, detta blott

måste vara förställning, så kunde sålunda agitatorerna hädan-

efter till stöd för den fruktansvärdaste af alla anklagelser mot

konungen åberopa hans närmaste anförvandters ord.

Ai de personer inom Frankrike, hvilkas mening Ludvig

och Marie-Antoinette inhemtade angående författningsfrågan,

tyckas endast Cazalés och Maury helt och hållet hafva afrådt

antagandet. Malouet rådde till sanktion, men med påvisande

af bristerna i författningen, och La Marek lät Mirabeaus f. d.

sekreterare Pellenc utarbeta en memoar, som gick ut på, att

konungen borde genom författningens antagande söka vinna

folkets förtroende, till dess författningens uselhet framkallade

en ny revolution. Ifrigast tillråddes naturligtvis antagandet

af de konstitutionella, hvilkas hela system hvilade därpå.

Under intrycket af dessa stridiga inflytelser utkämpade

konungen och drottningen en häftig inre kamp. A ena sidan

uppreste sig deras hederskänsla mot att undei'kasta sig en för-

fattning, som de funno »vidunderlig», å den andra syntes dem
detta vara enda möjligheten att rädda tronen åt sig och, hvad

som mest intresserade dem, åt sin son samt kanske undgå fån-

genskap, och efter grefvens af Provence försök att rycka till

sig regentskapet fruktade och afskydde de emigrantpartiet

mera än någonsin. Resultatet blef, att de beslöto sig för ett

ohetingadt antagande^ men blott för att möjliggöra denna

väpnade kongress, som fortfarande utgjorde deras enda verk-
S. J. Boi-thius. Franska revolutionen, 2:a uppl. 20
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liga hopp. Genom antagandet trodde de sig också kunna lugna,

och vinna folket, så att detta för att undgå kongressens tvångs-

åtgärder skalle söka konungens bemedling och med glädje

Unna sig i konungadömets återupprättande, och för att ytter-

ligare stärka det allmänna förtroendet inlät sig Marie-Antoi-

nette i ett föga värdigt spel med Barnave och dennes vänner,

hvilka efter resan från Varennes uppträdde såsom hofvets

hemliga rådgifvare ^. I samråd med dessa skref hon nämligen

(d. 29 och 30 Juli) till Mercy och kej^^aren, att hon var nöjd

både med förhållandena och de ledande personerna i Frank-

rike samt ej önskade utlandets inblandning, men dagarna där-

efter underrättade hon dem, att detta blott var förställning.

Detta dubbla spel hämnade sig på det grymmaste. De offi-

ciella brefven låtsade sig kejsaren anse såsom allvarligt me-

nade, och så snart Ludvig antagit författningen, förklarade han,

att all anledning till utlandets inblandning i de franska ange-

lägenheterna försvunnit, och erkände den nya författningen,

hvarpå äfven de öfriga hofven af någon betydelse läto därvid

bero, så att hela kongressfrågan till drottningens förtviflan

blef tillsvidare bordlagd. Så tillintetgjordes de båda grund-

valarne för konungaparets förhoppningar: kongressen och fol-

kets förtroende. Hvad det gjorde fÖr att vinna det senare

tog Europa till förevändning för att inställa den förra, och

tack vare emigranterna blef äfven försöket att vinna förtroende

fruktlöst.

Den 13 September tog Ludvig det afgörande steget, i

det han då till församlingen aflät en af hans nya rådgifvare

uppsatt skrifvelse, hvari han förklarade, att sedan församlin-

gen nu återstält ordningen och stadgat laga former fÖr en

framtida revision af författningen, hade han låtit sina betänk-

ligheter mot denna fara. Den följande dagen infann han sig

' Denna förställning plägade nog henne själf, icke därför att hon

gjorde sig samvete af att bedraga de konstitutionella, ty dessa voro för

henne blott »uslingar» och »galningars (»une vilaiiie race dliommes, enra-

fjcsy^. Se hennes bref till Fersen), mot hvilka hon ej ansåg sig hafva nägra

skyldigheter, utan emedan ett öppet och modigt tillvägagäende skulle bättre

öfverensstämt med hennes skaplynne.
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i församlingen och aflade en högtidlig ed på konstitutionen ^

Att de deputerade under ceremonien satte sig och betäckte

sina hufvaden, rågade måttet af den förödmjukelse han i denna

stund kände. Antagandet vållade emellertid en allmän glädje.

På Lafayettes förslag beslöts s. d. amnesti för alla hittills be-

gångna förbrytelser mot revolutionen, och den 30 September

afslutade den konstituerande församlingen under Thourets ord-

förandeskap och i konungens närvaro högtidligt sina arbeten.

Innan vi lemna den konstituerande församlingen, återstår

oss nu blott att kasta en blick på författningen ^ sådan den

framgick ur slutredaktionen, samt att därvid komplettera den

föregående framställningen af de konstitutionella lagarna.

Förklaringen om de mänskliga rättigheterna intogs oför-

ändrad -, men vid slutredaktionen insattes äfven en fram-

ställning af de allmänna principer och rättigheter, som sär-

shildt den fransJca Jconstitiitionen garanterade. Naturligtvis

blef detta i mycket blott en omsägning af den allmänt-mänsk-

liga rättighetsförklariugen, men några punkter förtjäna dock

att framhållas. Sålunda stadgas adelsskapets och de andliga

ordenslöftenas upphäfvande såsom fundamentala grundsatser

och detta i sådan utsträckning, att fransmän förlorade sin med-
borgarerätt genom anslutning till utländska sällskap, som hvi-

lade på vare sig det förra eller de senare. A andra sidan

garanterades rätten att fritt förändra vistelseort (således äfven

att emigrera). Kostnadsfri folkundervisning utlofvades; vid

definitionen på friheten gjordes här den förändringen, att den

sades bestå i att göra alt, som ej skadade andras rättigheter

eller den allmänna säkerheten ^; äfven suveräniteten definie-

rades närmare, och därvid visade sig hvilken motsägelse blef

' Denna är därför daterad den 3 ocli 14 September 1791.

2 Den däri proklamerade religionsfriheten utsträcktes fullständigt till

judar först d. 27 Sept. 1791. dä dessa finge aktiv medborgarerätt. Jämf.

ofvan s. 258.

3 Se ofvan s. 134. Denna förändring var antagligen en följd däraf, att

verldens tillstånd ej visat sig sä harmoniskt som man tänkt sig att det skulle

blifva, blott l'ancien régime störtades. Emellertid stod den ursprungliga de-

finitionen kvar i rättighetsförklariugen, ocli i dess ande voro ocksä de nya

lagarna i allmänhet redigerade.
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följden af att mim antagit den rousseauska teorien och än-

dock bibehållit monarkien, något som under debatten om
slutredaktionen äfven med skärpa påvisades af den yttersta

vensterns talare (den 10 Augusti). Definitionen blef en kom-

promiss, genom hvilken fullkomligt oförenliga bestämmelser

sattes vid sidan af hvarandra. A ena sidan proklamerades

nämligen, att suveräniteten var en, odelbar, ej på något sätt

kunde öfverlåtas samt tillhörde nationen, så att ingen del af

folket och ingen individ kunde tillegna sig utöfvandet däraf;

å andra sidan förklarades, att folket endast genom öfverlåtelse

kunde utöfva statsmakten (les pouvoirs) och att dess repre-

sentanter voro den lagstiftande församlingen och konungen.

Till fullständigande af hvad som förut är meddeladt om
de speciella hestämmelserna må nu följande anföras.

Riksdagen eller den lagstiftande församlingen valdes för

en tid af 2 år och kunde ej upplösas; den kungliga vetorätten

gälde för två sådana perioder, på det sätt att, om tvänne ny-

valda riksdagar förnyade ett af konungen förkastadt beslut,

som antagits af en omedelbart föregående, blef detta lag utan

hans samtycke. Men ej nog att konungen ej kunde hindra

en ny lags genomförande; han, hvilken hade att öfvervaka

lagarnas verkställande och sålunda bättre än någon annan

borde vara i stånd att upptäcka felen i de bestående, skulle

ej ens få föreslå nya lagar. Denna rätt tillerkändes helt och

hållet riksdagen; konungen kunde blott »inbjuda denna att

taga en sak i betraktande» ^ Undantag gjordes blott för krigs-

förklaring och bestämmandet af krigsmaktens (liniearméens

och flottans) storlek, då initiativet tillhörde konungen. Na-

turligtvis egde riksdagen en oinskränkt både skattebevillnings-

och statsregleriugsrätt. Den skulle bestå af 745 representanter

(utom koloniernas), af hvilka en del valdes efter departemen-

tens storlek, en del efter deras folkmängd och en del efter

' Den oförmåga för regeringen att utöfva nägon ledning af arbetet

för samhällets utveckling, som detta innebar, blef ännu större därigenom att

ministrarne ej fingo vara riksdagsmän, d. v. s. ej häller säsom sådana kunde

föreslå nya lagar. Om också 1791 års konstitution genom det suspensiva

vetot var något mera liberal mot konungen än Mablys ideal: 1720 åi-s

svenska regeringsform, så gaf den således i detta hänseende regeringen be-

tydligt mindre befogenhet.
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storleken af deras skattebidrag. Genom revisionen borttogs

den ceusus för valbarhet, som förut stadgats, och enda vil-

koret blef nu aktiv medborgarerätt. Däremot höjdes trots

Robespierres vädjande till Rousseau ytterligare den census,

som antagits för valbarhet till elektor. Riksdagsmännen skulle

tillsammans svärja att lefva och dö fria; de kunde omväljas

för nästa lagstiftningsperiod "^ men sedan ej förr än en ny

sådan förflutit.

Konungens titel blef ej såsom under Tancien régime:

»Hans allra kristligaste majestät, konung af Frankrike och

Navarra», utan blott Fransmännens honung^ och tronföljaren

skulle ej längre kallas dauphin utan hronprins (prince royal).

Konungen var okränkbar, men skulle anses hafva abdi-

kerat, om han vägrade att svärja författningseden eller återtog

den efter att hafva svurit den, om han satte sig i spetsen för

en mot nationen väpnad styrka eller ej formligt motsatte sig,

om andra gjorde det i hans namn, samt om han lemuade

riket och ej återkom dit på kallelse af riksdagen. För hvad

han efter en sådan abdikation företoge sig skalle han vara

ansvarig såsom andra medborgare. Utom ett hounörsgarde af

nationalgardister hade han rätt till en lifvakt af 1 200 man
till fots och 600 till häst. Sina ministrar egde han att fritt

välja, dock kunde ej riksdagsmän och medlemmar af den höga

juryn (se nedan) samt kassationsdomstolen blifva ministrar, förr

än 2 år efter utgången af deras mandat. Ministrarne hade

juridisk ansvarighet, men någon parlamentarisk stadgades ej.

Deras forum var en riJcsrätt (la haute cour nationale)^ be-

stående af 4 höga domare (grands jugesj^ genom lott utsedda

bland kassationsdomstolens medlemmar, samt af en »hög jury»

af 24 medlemmar (les hauts jurés). I och för dennas bil-

dande utsago hvarje departements elektorer bland de till riks-

dagsmän valbare tvänne, och af de namn, som framgingo ur

dessa val, bildades en lista, inom hvilken hvarje ny riksdag

hade att utse de »höga jurymännen». Såsom sådan kunde en

medborgare endast en gång i sitt lif fungera'-. Denna dom-

' Jämf. dock ofv. s. 298 om den konstituerande församlingens medlemmar.
^ Riksrättens samniansättning var bestämd genom en speciallag af den

15 Maj 1791.
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stol hade äfven att döma andra höga ämbetsmän än ministrar

samt i aUmänhet brott mot statens säkerhet. Den trädde i

verksamhet på grund af ett af riksdagen (utan kunglig sank-

tion) afgifvet anklagelsedekret.

Nu stadgades äfven formen för grundlagsförändringar eller,

såsom man uttr3^ckte sig, en revision af författningen. Sådan

kunde endast ifrågakomraa, om likformiga förslag därtill väckts

under 3 på hvarandra följande lagstiftningsperioder (dock

skulle detta ej få ske under de 2 första efter 1791). I detta

fall skulle, vid valen till den fjärde, de deputerades antal ökas

med 249 medlemmar på sådant sätt, att departementen för-

dubblade antalet af sina efter folkmängden valda riksdagsmän.

Denna församling fassernhlée de revision), till hvilken ingen

medlem af den närmast föregående riksdagen var valbar, hade

endast att sysselsätta sig med de föreslagna förändringarna,

och dess beslut behöfde ej kunglig sanktion.

Sådana voro hufvuddragen af denna r3ditbara konstitution,

som var afsedd att grunda ett oförstörbart idealsamhälle, men
genast brast sönder, när den kom att underkastas verklighe-

tens prof. Orsaken härtill är ej svår att inse. Den innehöll

visserligen stora konstitutionella grundsanningar och blef däri-

genom i viss mån »till förebild för folken», men när dess upp-

hofsmän ville betrygga dessa grundsatser genom en fördelning

af samhällsmyndigheten, hade de, oerfarna och ledda af oprak-

tiska teorier, gått så oskickligt till väga, att de i stället åstad-

kommo en olöslig konflikt mellan samhällsmyndigheterna, ge-

nom hvilken hela det offentliga lifvet förlamades och ur hvilken

slutligen ingen annan utväg gafs än en söuderbrytning af

hela den förkonstlade mekanismen. Om 1791 års konstitution

ä ena sidan mäktigt bidragit till att låta de stora frihets- och

jämlikhetsgrundsatserna intränga i de civiliserade folkens med-

vetande, så kan den därför å andra sidan tjäna dem till ett

afskräckande exempel på, huru en fördelning af samhällsmyn-

digheten icJce bör ske. Den utgjorde i själfva verket en pa-

rodi på Montesquieus teori om en en sådan.



FJÄRDE KAPITLET.

Konungadömets fall.

(Den lagstiftande försanilingen.)

Den lagstiftande församlingens sammansättning. Feuillanterna. Cen-

tern. Girondisterna. Berget. Paris' nya kommnnalstyrelse. Ministären.

Den lagstiftande församlingens öppnande. Tvångslag mot de edvägrande

presterna. Krigsfrägan. Tvångslag mot emigranterna. Narbonne. Gironde-

ministären. Krigsförklaringen. Tillståndet i landet. Misslyckandet af frans-

männens anfallsplan. Girondeministärens störtande. Den 20 Juni. Lafayette

i Paris. Pétions suspension. »Fäderneslandet i fara». Hertigens af Braun-

schweig manifest. Den 10 Augusti. »Kommunens» diktatur. September-

jnorden. Den lagstiftande församlingens upplösning '.

Mera olämpliga stadganden kunna svårligen tänkas än

-de, genom hvilka den konstituerande församlingens medlem-

mar utestängde sig själfva från riksdagen och ministären. På

grund af författningens bristfållighet, konungaparets missnöje

därmed och den anarkiska förvildningen A^ar det en oerhördt

svår uppgift att då i Frankrike utveckla en verklig frihet,

men det hade dock kanske kunnat lyckas, om de män, som

där utsått frihetens ömtåliga frön, äfven fått vårda deras

första groning. JDe hade åtminstone börjat få en aning om
svårigheten i att föra ett folk från seklers ofrihet till frihet,

de voro uppriktigt tillgifna den författning, de själfva skapat,

utan att dock nu mera alldeles förbise, att den behöfde för-

bättras, och de voro de enda i det dåvarande Frankrike, som

fått praktiskt försöka sig med politisk själfstyrelse. Nationens

flertal delade också, på det hela taget, deras uppfattning.

Sedan jordfrågan en gång väl blifvit löst, önskade bönderna

^ Literaturanvisningar, se Not IX.
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att i Ingn få dyrka sin Gncl och odla siu jord, och liksom

medelklassen voro de fullt belåtna med den konstitutionella

monarkien. Endast om revolutionens redan vunna resultat ej

S3''ntes kunna värnas utan en ny revolution, kunde en sådan

påräkna bifall af folkets flertal. Nu voro emellertid den förra

församlingens konstitutionella genom de nämda stadgandena

utestängda från all högre offentlig statsmanuaverksarahet, och

denna måste därför falla i händerna på personer, som saknade

erfarenhet eller, hvad ännu värre var, brunno af begär att nu

i sin ordning få göra sig bemärkta såsom revolutionärer, och

därför ej hyste någon synnerlig pietet för den författnings

som var ämnad att afsluta revolutionen.

Elmru skaparne af 1791 års författning personligen voro

utestängda från den nya riksdagen, voro deras åsigter dock där

ej alldeles orepresenterade. De, som omfattade dem, bildade nu

högern ^ d. v. s. räknades såsom konservativa : så hastigt gick

det att blifva efter på revolutionens vädjobana; deras konser-

vatism var dock af helt annat slag än den förra högerns

:

denna hade velat bibehålla Tancien régirne, de afskydde hvarje

tanke på en återgång därtill, och när de kämpade för konun-

gen, var det under den tysta — ehuru tyvärr falska förut-

sättningen — att han ville vara en konung efter deras sinne.

Partiet räknade många aktningsvärda medlemmar, men sak-

nade statsmän och talare af högre rang. Hade det beherskat

riksdagen, skulle dock detta ej behöft betyda så mycket, då

det helt och hållet lät sia; ledas af de sjamla feuillantcheferna

— af hvilka bröderna Lameth hade en broder Teodor Lametk

bland dess led — men hela dess antal utgjorde blott 160.

Som dess medlemmar voro inskrifna i feuillanterklubben, kal-

lades det som parti äfven feuillanterna.

Dess förnämsta talare voro: kardinal de Rohans f. d.

rådgifvare, vetenskapsmannen Mamond, godsegaren VauhlanCy

vid revolutionens utbrott en entusiastisk beundrare af den nya

friheten, under restaurationen ultra rojalistisk minister, nu

' I December 1791 gjordes ett försök att tillintetgöra indelningen i

höger, center ocli venster genom att flytta talarestolen till motsatta ändan

af salen, men partierna bibehöllo det oaktadt dessa nanm, ehnrn man bru-

kade tillägga ett: »for detta».
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feuillanternas mest beundrade talare; general Matliieu Du-

mas^ en af deltagarne i det amerikanska frihetskriget och

ansedd såsom en militärisk auktoritet; Beugnot samt Stanis-

laus de Girardm, son af den markis de Girardin, på hvars

gods Ermenonville Rousseau slutade sitt lif, och gudson till

konung Stanislaus Leczinsky. *

Den lagstiftande församlingens center förtjänar detta

namn, mindre genom att dess medlemmar sökte hålla den

gyllene medelvägen, än genom deras personliga medelmåttighet.

Partiet — om det annars så kan kallas, då det saknade all

partiorganisation — inneslöt alla de deputerade, hvilka till sin

natur eller i följd af sin politiska oerfarenhet voro obeslut-

samma och osjälfständiga, men dess talrikhet — inemot 30O

medlemmar — satte det vanligen i stånd att bestämma för-

samlingens beslut. Centern hyste i själfva verket stor vörd-

nad för författningen, och det såg därför stundom ut, som

om högern med dess tillhjälp skulle kunna beherska försam-

lingen. Men å andra sidan misstrodde dess medlemmar hofvet,

voro i hög grad känsliga för de revolutionära slagorden, hyste en

feg förskräckelse för den revolutionära pariserpöbeln och blefvo

därför i det hela föga pålitliga bundsförvandter för högern.

Mest bekant inom centern var Pastoret, 1791 procureur syndic

i Paris' departementalstyrelse.

Venstern var den del af församlingen, som önskade revo-

lutionens fortsättning eller rättare en ny revolution; den be-

stod äfven den af inemot 300 medlemmar och kallades, eme-

dan dess ledare snart blefvo betydande inom jakobinerklubben,

jämväl det jaJcohinsha partiet. Den hyllade den rena rous-

seauismen, endast kompletterad med Mablys representations-

teori, men utan hans konungadöme, ty dess mål var repu-

bliken^ och detta var sålunda det första riksdagsparti under

revolutionen, som öppet skref denna på sin fana.

Emellertid delade sig partiet i två grupper, af hvilka den

större samlade sig omkring Brissot, nu deputerad för Paris.

' Alla dessa öfverlefde skräckväldet, och Dumas och Gu*ardin bevarade

under kejsardömet i olikhet med så många jakobiner sina liberala tänkesätt

och sin själfständigliet. Liksom Vaublanc och Beugnot äro de kända såsom

memoarförfattare.
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Den kallades därför vanligen af sina motståndare hrissotister

själf kallade den sig jahohinska patrioter^ och i historien har

den blilVit ryktbar under namnet girondister efter sina mest

lysande representanter, hvilka voro deputerade för departe-

mentet Gironde. Hvad som i allmänhet hade gjort giron-

disterna till republikaner, var flykten till Varennes: före

denna händelse hade äfveu de svärmat för ett idylliskt

konuugadöme; efter den samma hade de förlorat tron därpå

och sågo i konungen blott en fiende till den nya friheten.

Onekligen dömde de i denna punkt klarare än feuillanterna,

men i sin uppfattuing af Frankrikes dåvarande tillstånd voro

de i stället så mycket kortsyntare. Hos dem möter oss näm-

ligen drifven till sin höjd denna naiva tro på mänshlighe-

tens naturliga ftdlhomlighet, som mer eller mindre medvetet

låg till grund för nästan alla »upplysningeus» samhällsteorier,

i synnerhet för Rousseaus. Bildade, känsliga och svärmande

för sina medmänniskors lycka, önskade de visst icke pöbel-

väldets brutala råhet, men de trodde fullt och fast, att, om
den republikanska friheten och jämlikheten blott proklamera-

des, skulle »folkets» alla goda instinkter utvecklas; befriadt

från fördomar och alt förtr3^ck skulle det blifva lyckligt, ge-

nomträngdt af broderskärlekens grundsatser skulle det blifva

d3^gdigt, och hvarje gång det lät höra sin suveräna vilja,

skulle resultatet blott blifva, att makten öfverlemnades åt de

ädlaste och mest upplysta medborgare. Låugt ifrån att skada

civilisationen skulle denna sakernas ordning bidraga till dess

utveckling. Liksom fordom i Athen så skulle i Frankrike

frihetens sol framlocka konstens och literaturens herrligaste

blomster ^ En p>eri]deisli^ republik, men sedd i den förskö-

nande belysning, hvari antikens företeelser tedde sig för denna

tids människor, var det ideal, åt hvilket girondisterna skänkt

sin kärlek. Helt och hållet uppgångna i inre åskådning af

dess tilltalande bild, sökte de tillsluta sina ögon för inskränkt-

' Sä yttrade Vergniaud den 19 Okt. 1791: »Det franska folket, be-

lastadt med kedjor, men skapadt för storhet, har sett män uppstå ur sitt

sköte, som täflat med Greklands och Italiens konstnärer . . . Omsider har detta

ädla folk blifvit fritt, och utan tvifvel skall dess snille, tagande en djärfvare

liykt, hädanefter genom nya skapelser eröfra efterverldens beundran».
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heten ocli bigotteriet hos landtbefolkuingen, för medelklassens

monarkiskt-konservativa tänkesätt och för den djuriska vild-

heten hos hufvadstadens revolutionära pöbel, och om de ej

alldeles lyckades häri, tröstade de sig med, att de förstnämda

klassernas fördomsfullhet och »egoism» ej i längden skulle

kunna motstå den republikanska frihetens tjusningsförmåga,

och sågo i de parisiska »brödernas» excesser endast öfvergå-

ende utbrott af en möjligen något för ifrig »patriotism», utaf

hvilken man utan fara kunde begagna sig för att uppnå det

stora målet. Att antaga, det den jakobinska pariserpöbeln

skulle alt framgent söka behålla den makt, som den i och för

den nya revolutionens genomförande måste usurpera, skulle

stridt mot den mäuskliga naturens oegennytta, och denna var

ju ett axiom! Betraktar man girondisterna såsom statsmän^

är deras dom gifven just på grund af denna deras blinda

idealism. Det är sant, att mänskligheten för att kunna gå

framåt behöfver tro på idealer; det är sant, att ingen verk-

ligt stor statsman funnits, som ej låtit sig ledas af sådana;

men rätta sättet för deras realiserande är ej att identifiera

dem med en ofullkomlig verklighet; det ideala tillståndet bör

vara målet., ej utgångspunkten för statsmannens verksamhet.

Ställer man sig på rent mänsldig ståndpunkt, är åter denna

ideala hänförelse onekligen egnad att väcka intresse, och

detta ökas ännu mer genom de lysande egenskaper, som ut-

märkte många af girondens älskvärda »ungdom».

Hvad Brissot angår var han en literär vagabond, som

från resor i England och Amerika hemfört åtskilliga kunska-

per, ännu flera projekt, en förstörd ekonomi och mycken själf-

tillit, och hvars oroliga tilltagsenhet skulle komma att kosta

mänskligheten strömmar af blod och tårar, men han kan ej

frånkännas en viss politisk kombinationsförmåga, och den ifver,

hvarmed han egnade sig åt hvad han själf betraktade såsom

mänsklighetens lycka, var antagligen fullkomligt oegennyttig.

Ännu mer tilltalande äro dock de tre store talarne Vergniaud,

Guadet och Gensonné, hvilka jämte nio andra utgjorde de-

partementet Girondes kontingent till partiet, och från hvilkas

snille detta lånat sin största glans. 1 deras vältalighet röjde

sig det sydfranska folklynnets behag, fantasirikedom och glöd,
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ocli ehuru girouclepartiet visst icke uteslutande bestod af repre-

sentanter för det södra Frankrike, kan dock med skäl sägas,

att den ande, som ledde dess politik, var sydfransk. Vergniaud^

den förnämste af de tre, var en poetisk, drömmande natur,

främmande och utan intresse för den praktiska politikens

spörsmål; först på talarestolen fick han lif, och den ideala

verld, som hägrade för hans inre åskådning, inspirerade honom
då till en vältalighet, som bland revolutionens talare förskaffat

honom platsen vid Mirabeaus sida.

En annan utmärkt talare hade partiet i den passionerade

provengalska parfymfabrikanten Isnard; biskop Fauchet i, som

fått plats i denna församling, kan åtminstone i vissa hänse-

enden räknas dit, och från Paris hade det mottagit den rykt-

bare vetenskapsmannen markis de Condorcet, franska veten-

skapsakademiens ständige sekreterare. Egentligen matematiker,

hade denne, påverkad af sin vän Turgot, äfven egnat sig åt

historiens filosofi, och han förenade vid dess behandling Rous-

seaus optimism samt matematiska uppfattningen af individen

med encyklopedismens materialism.

Bland personer, som utan att tillhöra riksdagen anslöto

sig sig till girondisterua, märkas Mirabeaus medhjälpare Cla~

viere, Pétion samt makarne Roland. De sistnämde hade i

Februari 1791 ankommit till Paris och där af Brissot blifvit

sammanförde med Robespierre, Pétion och Bazot. I Septem-

ber återvände de till Lyon, där Roland var fabriksinspektör,

men då denna syssla nu indrogs, bosatte han sig i December

s. å. i Paris, där hans hus blef en samlingsplats för åtskilliga

af girondepartiets ledare, under det att däremot vänskapen

för Robespierre kallnade. Roland själf var en redbar välme-

nande man, men pedantisk och utan högre lyftning, och för

sitt anseende hade han egentligen att tacka sin maka, som

ej blott lånade honom sina idéer utan ock var hans literära

hjälpreda.

Denna märkliga kvinna, en af revolutionens ädlaste och

mest högsinta personligheter, var dotter af en gravör från

Paris vid namn Phlipon. Lågande af sanningskärlek och be-

gär efter vetande tillegnade hon sig redan som ung tidehvarf-

' Se ofvan s. 239.
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vets filosofiska lifsåskåcluing både i politik och religion, isyn-

nerhet sådan den framträdde i Rousseaus skrifter. Genom
läsning af grekiska och romerska författare (i öfversättniug)

fylde hon ytterligare sin fantasi med republikanska ideal,

och Frankrikes ombildning till en republik i enlighet med de

föreställningar, man gjorde sig om Greklands och Roms fri-

stater, blef hennes lifs dröm.

Huru ensidig denna antikdyrkan än i många stycken var,

åt hvilken hon liksom så många andra af hennes samtida

häugaf sig, är det dock däri som man har att söka en förklaring

till det drag af klassisk höghet och enkelhet, som återfinnes

hos så många af denna tids personligheter och ej minst hos

Manon {Marie-Jeanne) Roland. Hon var ej hvad man kallar

en skönhet, men hela hennes personlighet var ovanligt inta-

gande, och ehuru hon vid denna tid redan uppnått 37 år,

uppväckte hon hos mer än en af sina vänner en ömmare

känsla. På grund däraf, att hon i beslutsamhet ofta öfver-

träff*ade sina partivänner, hvilka mera voro ordets än hand-

lingens män, har hon stundom blifvit kallad »girondens enda

man», men hänförelsens liflighet och en stark benägenhet att

låta sitt omdöme påverkas af personliga sympatier och anti-

patier röjde dock den sanna kvinnan.

Hennes inflytande på girondisterua har man kanske öf-

verdrifvit. Åtskilliga af dessa, bl. a. Vergniaud, tillhörde ej

ens hennes intimare umgänge ^ men om de också ej alltid

läto sin uppfattning af de sakliga frågorna bestämmas af

hennes, så lånade de dock ofta från henne sin entusiasm och

sina personliga omdömen.

Hennes äktenskap, som ingåtts 1780, var barnlöst och

egentligen blott ett resonemangsparti, men hon hyste för

sin man mycken aktning och tillgifvenhet. En djupare känsla

ingaf henne dock först den svärmiske Bu^ot. Den blef varmt

besvarad, men båda hade för mycken högsinthet för att låta

sitt förhållande blifva hvad man vanligen menar med brottsligt.

Buzots karaktär tog en högre flykt under inflytandet af denna

kärlek. När vi återfinna honom på revolutionens skådeplats,

var han en vida mera betydande person än under den kon-

' Se Aulard a. a. s. s. I, 154 o. f.
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stitaerancle försaniliugen. Nu hade han lemuat Paris för att

öfvertaga platsen af president i Evreux' brottmålstribunal.

Den andra venstergruppeu, som inom församlingen blott

räknade omkring 20 anhängare, kallades berget {la montagne\

emedan den tagit plats på de högst placerade bänkarna i sa-

len. Dess republikanism låg så till vida djupare än girondens,

att den åtrådde republiken såsom medlet till pöbelväldets re-

aliserande. Dess medlemmar kunna nämligen ej beskyllas för

några idealistiska svärmerier; de bemäktigade sig i stället den

andra ledande grundtanken i rousseauismen : statsdespotis-

men utöfvad i folhviljans namn, och drefvo den till sin höjd,

under det att de med »folket» menade sitt eget parti. De

visste mycket väl, att de pöbelskaror, som utgjorde deras stöd,

voro råa och blodtörstiga, men detta syntes dem blott så mycket

bättre, då de äfven visste, att nationens flertal endast genom

de våldsammaste medel kunde tvingas att underkasta sig deras

välde, och långt ifrån att de sågo någon olägenhet i, att Paris

erhöll en ständig diktatur, var detta just hvad de önskade,

ty Paris innehöll själfva kärntruppen af deras armé. Så till

vida hafva äfven de skattat åt tidehvarfvets abstraktion sraseri,

att de trodde sig kunna intvinga ett helt folk, ja hela mänsk-

ligheten i den jakobinska formen, men därigenom att de togo

i betraktande, med hvilka faktorer de hade att operera, stodo

de dock mera än girondisterna på verklighetens mark och

fingo därför också till sist öfvertaget. Bland dem märkas: Dan-

tons vänner Lacroix och Thuriot, den lastbare och skurkaktige

f. d. fransiskanermunken Chahot^ hans stallbroder i utsväfnin-

gar den unge advokaten Bazire^ Merlin de Thionville^ Lecointre,

församlingens finansiella orakel köpmannen Josef Camhon, den

blifvande store organisatören af revolutionens försvarsväsende

ingeniörkaptenen Carnot, Couthon^ som följderna af tidiga

onaturliga utsväfningar gjort till en lam krympling \ samt

den glänsande, men sedeslöse markis Hérault de SéchelleSj

som hans kusin grefvinnan de Polignacs inflytande under den

gamla regimen skafi*at en hastig befordran vid domstolarne

och som nu genom radikalism hoppades kunna göra en ännu

mera lysande karrier under den nya.

' Se Aulard fi. a. II s. 428 n. 2. Om Lecointre se ofvan s. 234.

I
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Sina förnämsta krafter hacle emellertid partiet utom för-

samlingen — i klubbarna. Hos jakobinerna, bland hvilka det

täflade med girondisterna om makten, fördes dess talan i syn-

nerhet af Robespierre, och det disponerade helt och hållet

öfver cordeliernas klubb med dess väldiga folkledare: de nu

efter amnestien till Paris återkomna DesmoitUns och Danton,

den senares vän och beundrare slagtaren Legendre, skådespe-

laren Fahre-d'Églantine och Marat m. fl.

En vigtig sak för den politiska ställningen var ock den

stora förändring i Paris kommunalstyrelse, som föranleddes af

att Lafayette och BaiJly nedlade sina befattningar (den förre

den 8 Oktober 1791, den senare i början af November s. å.).

Lafayettes inflytelserika plats öfvergick ej till någon annan,

ty en lag af den ^723 September 1791 bestämde, att befälet

öfver det parisiska nationalgardet hädanefter skulle för en

månad åt gången i tur utöfvas af cheferna för dess sex legio-

ner. Så mycket vigtigare var det då, i hvilka händer mär-

ämbetet föll. De konstitutionella uppsatte såsom sin kandidat

till denna plats Lafayette och det revolutionära partiet Pétion.

Marie-Antoinette visade härvid ett nytt bevis på sin förblin-

delse, då hon framför Lafayette föredrog Pétion, hvilken hon

ansåg alt för inskränkt för att kunna vara farlig, och han

valdes äfven den 17 November med något öfver 6000 röster,

under det att Lafayette blott erhöll 3000. Dessa siffror äro

för öfrigt märkliga, emedan de visa, huru föga den stora

mängden af valmännen denna tid intresserade sig för de po-

litiska rättigheternas utöfning. Paris' aktivborgare utgjorde

då öfver 80,000, och af dessa deltogo ej mer än omkring 10,000

i detta vigtiga val. På samma sätt hade äfven valen till den

lagstiftande församlingen nästan öfver alt varit minoritetsval.

Det var denna likgiltighet hos flertalet, förorsakad af brist

på politisk mogenhet, af leda vid det öfverdrifna väljandet

och det därvid blomstrande demagogiska oväsendet, som be-

redde väg åt den tilltagsna minoritet, hvilken nu sökte rycka

till sig makten. Procureur blef en misslyckad författare vid

namn Manuel \ en af de våldsammaste talarne i jakobiner-

' Det var som innehafvare af detta ämbete han bemäktigade sig och

utgaf Mirabeaus bref från Vincennes. Se ofvan s. 162.
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klubben. Till lians substitut utsågs Danton, som mot denna

vigtigare och mera lönande befattning nu utbytte sin plats i

departementalrådet. I spetsen för hufvudstadens polisväsende

sattes äfven tvänne revolutionärer, advokaten Panis och ar-

tisten Sergeni, hvilka båda tillhörde de literära poletärernas

klass. Endast på departementalst3'relsen, med La Rochefau-

<iould såsom president, utöfvade feuillanterne nu mer något

inflytande. Dess nya procureur-syndic, Boederer, var dock

nära förbunden med girondisterna.

Hvad slutligen ministären angår, som nu äfven till stor

del ombildades, hyste endast sjöministern Bertrand de ölolle-

ville reaktionära tänkesätt. Alla de öfriga, bland hvilka mär-

kas justitieministern Diiport du Tertre^, krigsministern Du-

jportail och utrikesministern Belessart, läto sig ledas af trium-

virerna, men saknade liksom de hofvets förtroende.

Den 1 Oktober 1791 öppnades den nya församligen, hvars

lokal äfven blef manégesalen. Hon betecknades med namnet

den lagstiftande för att utmärka, att hon ej liksom den förra

hade att befatta sig med konstitutionen, men hon tillade sig

liksom denna benämningen nationaiförsamling, dermed anty-

dande sitt suveräna ursprung. Legisternas inflytande var inom

henne ännu större än inom den förra. De uppgingo här ända

till 400, och girondens tre förnämsta talare tillhörde denna

klass. Af stor betydelse blefvo äfven literatörerna, af hvilka

Brissot var den märkligaste. Omkring 20 deputerade voro

edsvurne prester. Jordegarne voro svagt representerade : enligt

La Marek hade de deputerade till sammans ej 300,000 L. i

årlig inkomst af fastighet. En annan ej ovigtig omständighet

var de deputerades ungdomlighet: största delen säges ej hafva

uppnått 30 år och 60 ej 26. Girondens talare voro alla mellan

30 och 40 år. De egentliga förhandlingarna började med en

teatralisk scene i tidens smak (den 4 Oktober). Camus, nu

archivarie, frambar, hemtad af 12 bland församlingens äldsta

medlemmar, författningsurkunden, hvarefter de deputerade aflade

författniugseden, och den konstituerande församlingen genom

en adress tackades för sitt verk. Redan följande dagen gjorde

^

' Ej att förblanda med triumviren Duport.
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yenstern ett försök att förödmjuka konungen. Medlemmar

af detta parti föreslogo nämligen, att, då konungen uppträdde

i församlingen, skulle han ej tilltalas med titlarne Sire ocli

Majestät och ej erhålla en tron, utan placeras på en vanlig

stol sida vid sida med församlingens president; förslagen voro

alt för smickrande för de unga lagstiftarnes själfkänsla för

att kunna motstås af centern och blefvo sålunda antagna, men

de väckte så mycken ovilja ej blott hos konungen utan ock

hos det parisiska borgerskapet, att högern följande dag lycka-

des genomdrifva deras återtagande. Den 7 infann sig konun-

gen därpå i församlingen, och hans tal, hvari han framhöll

vigten af förtroende och samverkan mellan regeringen och

representationen, mottogs med bifall. Hvad församlingen me-

nade med samverkan, visade sig emellertid, då hon, följande

sin föregångares exempel, genast tillsatte en mängd utskott,

hvilka med undanskjutande af regeringen nästan helt och

hållet öfvertogo den verkställande makten, och sålunda vä-

sentligen störde denna fördelning af samhällsmyndigheten, som

den nya författningen hettes skola åstadkomma.

Sedan församlingen sålunda satt sig i besittning af nästan

hela den makt, som tillkommit det forna konungadömet, dröjde

hon ej att begagna den i samma ande som detta. Liksom

Ludvig XIV ej ville veta af någon afvikelse från den gamla

statsreligionen, så ville ej häller församlingens majoritet tåla

någon sådan från den nya, och med feberaktig ifver skyndade

man att gå vidare på den olycksaliga väg som den konstitue-

rande i detta hänseende öppnat. Redan den 7 Oktober för-

klarade CoiaJion^ att de edvägrande presternas blotta närvaro

i sina gamla församlingar vore ett hinder för lugnet, och den

26 Oktober framstälde biskop Fauchet ett formligt lagförslag,

afsedt att på det mest hänsynslösa sätt undaurödja »detta

hinder». De egentliga girondisterna önskade visserligen också

den ortodoxa katolicismens undertryckande, men i sin tro på

förnuftets makt hoppades åtminstone en del af dem, att detta

mål skulle kunna nås utan våldsamma medel, och de voro för

mycket filosofer för att hysa någon egentlig entusiasm för den

konstituerande församlingens nya kyrka. Gensonné, som redan

af den förra församlingen blifvit sänd till departementet Ven-
S. J. Boe thius. Franska revolutionen, 2:a uppl. 21
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dée för att taga reda på där utbrutna religiösa oroligheter,

afgaf sålunda den 9 Oktober en särdeles hofsam berättelse,

hvari han uttalade sitt tvifvel om lämpligheten af att använda

tvångsåtgärder samt varnade för ett inbördes krig, och både

han och andra girondister fälde under debatterna om den re-

ligiösa frågan yttranden, hvilka syftade till dess lösande genom

en skilsmessa mellan stat och kyrka d. v. s. en fullständig

religionsfrihet enligt amerikanskt mönster, men något allvar-

samt försök att förverkliga denna tanke gjorde de dock ej,

och när det kom till stycket, ryggade ej häller gironden all-

deles tillbaka för tvångsåtgärder. Ja Isnard var t. o. m. en

af de mest fanatiska förföljelsepredikanterna. Slutet blef att

församlingen den 29 November med anslutning till Fauchets

förslag beslöt att ånyo affordra de edvägrande d. v. s. redan

afsatta presterna författningseden och, om de fortfarande tred-

skade, beröfva dem deras pensioner samt ställa dem under

uppsigt af departementsmyndigheterna, af hvilka de, såsom

»misstänkta» för uppror, skulle godtyckligt kunna förvisas från

sin bostad.

Om den lagstiftande församlingen kunde åberopa sig på

den konstituerandes föredöme med afseende på de edvägrande

presternas behandling, så måste hon däremot ensam bära an-

svaret för de tvångsåtgärder, som nu vidtogos mot emigra-

tionen.

Bakom denna fråga låg en ännu större: den om hrig

eller fred, Girondisterne misstänkte, att konungen med ut-

landets bistånd ville omstörta författningen, och som vi veta

hade de häri ej sä orätt. Om de själfva verkligen velat upp-

rätthålla den, borde de emellertid framföralt hafva sökt und-

vika utländska förvecklingar, ty det bästa sättet att omintet-

göra konungens kontrarevolutionära planer hade tydligen varit

att beröfva honom möjligheten af främmande hjälp, och vi

skola i det följande se, att detta verkligen torde kunnat låta

sig göra. I stället gjorde de alt för att framkalla konflikten,

och i själfva verket var detta, sedt från deras synpunkt, gan-

ska ändamålsenligt, då fruktan för ett af emigranterna till-

stäldt och af hofvet gynnadt europeiskt korståg mot revolu-

tionen, om något, var egnadt att förmå det franska folkets
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flertal att underkasta sig den nya republikanska revolution,

som de åsyftade ^ Girondisterne voro sålunda de, som först i

omstörtningens intresse utdrogo konsekvenserna af det olyck-

saliga äflandet att låta Europa ingripa i revolutionen, och

själfva upphofsraauuen till denna deras politik var Brissot.

Emellertid må man ej tro, att de blott ville begagna krigs-

faran såsom ett skrämskott; de önskade äfven själfva kriget,

ty de voro ifriga anhängare af denna revolutionära propaganda,

som skulle bereda mänsklighetens frigörelse och Frankrikes

storhet, och genom ett krig hoppades de att på vid gafvel

kunna öppna dörrarne därför. Men det bästa sättet att bringa

konflikten med utlandet till mognad funno de vara att oupp-

hörligt fästa uppmärksamheten på emigranterna, deras folk-

rätten kränkande rustningar och deras för nationalkänslan

sårande hotelser om Europas inblandning i Frankrikes inre

angelägenheter. Af stor betydelse var härvid, att den makt,

från hvilken den otillbörliga inblandningen i främsta rummet
befarades, var Österrike. Huru mycket denna tids fransmän

än trodde sig hafva brutit med sin forntid, beherskades de

dock omedvetet af dennas traditioner, och af dessa var knap-

past någon starkare än hatet mot Österrike. Då revolu-

tionen frigjort folkinstinkten från alla yttre band, återvände

den med oemotståndlig makt till Richeiieus och Ludvig XIV:s

genom 1756 års förbund afbrutna politik-. Man nöjde sig ej

med att Ludvig XVI faktiskt lösgjort sig från detta förbund

;

' »Vi behöfva förräderi», sade Brissot d. 30 Dec. hos jakobinerna.

2 Fullständigt framträdde verkningarna liäraf i revolutionens och Na-
poleons eröfringspolitik. Pä ett mästerligt sätt har Sorel a. a. I ss. 304 o. f.

visat, huru den revolutionära yttre politiken likaväl som den inre under

upplysningstidehvarfvet förbereddes af inflytelserika skriftställare, främst af

den ryktbare »filosofen» abbé Raynal, hvars 1771 utgifna Histoire philo-

sophique et poUtique des étabUssements et du cominerce des Europaens
dans les deux Indes blef för den revolutionära diplomatien det samma
som »samhällskontraktet» för den revolutionära samhällsuppfattningen. Ray-

nal upplefde revolutionen, och en af parlamentet öfver honom fäld dom
upphäfdes af den konstituerande församlingen. Malouet, som var hans vän

och hvars moderata åsigter med afseende pä den inre poUtiken han delade,

förmådde honom att den 31 Maj 1791 afgifva en förmaning till den kon-

stituerande församlingen. Den verkan, som detta steg var beräknad att

åstadkomma, uteblef emellertid. Eaynal dog 1796.
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sii länge blotta nn.mnet däiaf existerade, troddes Frankrikes in-

tressen stå på spel, och när nu deklarationen i Pillnitz tolkades

såsom ett bevis på att kejsaren hotade revolutionen, öfvergick

misstron och förbittringen mot det österrikiska huset hos

folket nästan till en monomani. Af alla de beskyllningar,

som framstäldes mot Marie-Antoinette, var det ingen som

framkallade ett så bittert hat som den, att hon var medel-

punkten för en » österrikish komité», hvilken i samråd med
kejsaren stämplade till Frankrikes förderf. Af vigt blef äfven,

att gironden disponerade öfver så stora oratoriska krafter.

Det fianska folklynnet är i hög grad mottagligt för ordets

makt, och när en Brissot, en Vergniaud, en Isnard, en Gen-

sonné m. fl. med hänförande vältalighet vädjade till revolu-

tionens heliga salc, till den nationella hederskänslan, till de

ärorika minnena från Ludvig XIV:s tid och hatet till detta

Österrike, för hvars skull Frankrike utan nytta fått offra sina

soldater och skatter, upptände de lätt till krigisk hänförelse

ej blott sina egna partivänner utan äfven centern ja t. o. m.

många bland högern.

Af stort inflytande på det sistnämda partiets hållning

blef härvid Lafayette^ hvars åsigt för en del af feuillanterne

var ett sannskyldigt orakelspråk, och som efter en kort vistelse

på landet nu med förnyad ifver kastade sig in i det politiska

lifvet. De nya krigsutsigterna väckte till lif hans gamla för-

hoppningar att få spela verldsbefriarens roll, och han hyste

fortfarande illusionen, att ett krig skulle stärka konungamak-

ten. Äfven en annan betydande medlem af den förra försam-

lingens konstitutionella grupp arbetade, åtminstone i hemlighet,

Brissot i händerna, nämligen Siei/cs, som, missnöjd med, att

hans ofelbara teorier ej i allo blifvit genomförda, önskade en

ny omstörtning i förening med en dynastiförändring, och ge-

nom sin skicklighet i intrigen var han en ingalunda föraktlig

bundsförvandt. Triumvirerna och deras anhängare inom mi-

nistären voro däremot afgjorda motståndare mot kriget, hvars

olyckliga inverkan på de inre förhållandena de insågo. Hvad.

de nu dagligen fingo bevittna hade emellertid omsider fullt

öppnat deras ögon för konstitutionens brister, och därigenom

hade äfven de börjat föras derhäu att liksom drottningen önska
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en europeisk kougress dock med den skilnaden, att livad de

genom dess påtryckning ville ernå var ej enväldets återstäl-

lande utan en författningsrevision i verkligt konstitutionelt-

monarkisk riktning.

Dessutom fann krigspolitiken en oblidkelig motståndare i

Rohespierre, icke för att denne hade något emot de mål som

girondisterne därmed ville vinna, men han befarade, att ett

krig nii — innan revolutionen blifvit fullständigt genomförd i

hans ande — blott skulle öka Lafayettes och andra moderata

frihetsvänners d, v. s. »förrädares» inflytande, och han kände

sig dessutom själf mera lämpad för demagogiska intriger än

för krigets djärfva spel. I hans betänkligheter röjde sig äfven

ett visst siindt förstånd. Mänskligt att döma var det en orim-

lighet, att Frankrike med sitt upplösta härväsende skulle

kunna motstå Europas öfvade och väl disciplinerade arméer,

men för girondisterne existerade inga svårigheter; i sin pa-

triotiska och revolutionära chauvinism antogo de, att Frank-

rikes härar endast behöfde visa sig för att af »folken» hyllas

såsom »befriare». Striden mellan Robespierre och dem ut-

kämpades egentligen hos jakobinerna, och det var denna fråga,

som först grundlade en schism dem emellan. I nationalför-

samlingen blef den af mindre betydelse, ty om också berget

mera lutade åt Robespierres åsigt, var dess inflytande här,

såsom vi veta, tämligen ringa, och dess talare kunde ej täfia

med girondisternas.

Den 20 Oktober satte dessa spelet i gång, i det Brissot

då uppträdde med ett stort tal (hans första), i hvilket han

började med att yrka på åtgärder mot emigrationen, men slu-

tade med att framställa det monarkiska Europa såsom sam-

mansvuret mot Frankrike. Det närmaste resultatet af denna

debatt blefvo tvänne dekret, af hvilka det eua (af den 31

Oktober) ålade grefven af Provence att vid förlust af sina

rättigheter inom två månader återvända till Frankrike, och

det andra (af den 9 November) stadgade dödsstrafit' och egen-

domssekvestrering för alla vid gränsen samlade emigranter, som

den 1 Januari 1792 fortforo med sina sammangaddningar,

samt för alla emigrerade prinsar och offentliga funktionärer,

som ej till samma tidpunkt ätervändt till riket. Konungen,
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som redan den 14 Oktober offentligt uppfordrat eniigranteriia

att återvända, sanktionerade det förra af dessa dekret, men
inlade den 12 November sitt veto mot det senare, hvarvid

han emellertid för att lugna sinnena s. d. genom en prokla-

mation fördömde emigranternas uppträdande samt förklarade

sig beredd att försvara rikets säkerhet. Han skref äfven till

sina bröder och besvor dem att återvända, men erhöll till svar

härpå blott en ny anklagelse för falskhets

Då församlingen kort därefter antog det redan omtalade

beslutet om de edvägrande presterna, rådde honom feuillan-

terne både i ministären och i Paris' departemeutalstyrelse att

ej häller godkänna denna lag, såsom innebärande en återgång

till den gamla regimens lettres de cachet, och den 19 December

fick församlingen mottaga hans sanktionsvägran. Denna dubbla

användning af vetorätten uppväckte stor förbittring inom vida

kretsar, och i häftiga ordalag uppmanades konungen genom

en mängd petitioner att ej skydda revolutionens fiender. Gi-

rondisternas taktik att söka sammanblanda konungen med
dessa hade sålunda redan börjat bära frukt.

Det misslyckade lagstiftniugsförsöket mot emigrationen

hade för öfrigt blott gifvit partiet en anledning att med så

mycket större ifver yrka på, att de tyska furstarne skulle till-

hållas att göra slut på emigranternas stämpliugar. Samma
dag som beslutet om presterna antogs (d. 29 Nov.) höll Isnard

ett entusiastiskt tal, i hvilket han under utfall mot konungen,

»en man hvars vilja kan paralysera en hel nations och som slukar

30 millioner, när millioner medborgare lida nöd», öppet pre-

dikade den revolutionära propagandan, för den händelse Eu-

ropas furstar ej respekterade den oöfvervinneliga franska na-

tionen-, och hänförd af hans vältalighet tillstälde församlingen

' »De döda oss, Kain! Kain! Monsieur utlemnar oss, lönmördar oss»,

utropade drottningen vid mottagandet af detta svar.

2 »Sägom Europa, att, om kabinetten förmå, konungarne till ett krig

mot folken, skola vi förmå folken till ett krig mot konungarne . . . sägom

det, att 10 millioner fransmän, upptända af frihetens eld, väpnade med

svärdet, pennan, förnuftet och vältaligheten, kunna ensamma, om man retar

dem, förändra verldens utseende och konmia alla tyranner att darra pa sina

bräckliga troner.»
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genast konungen en adress, hvari han uppmanades att låta

utgå sitt ultimatum till emigranternas beskyddare bland de

tyska furstarne samt bringa till slut underhandlingen om
Elsass och Lothringen.

Tydligen var ett bifall till denna begäran ett steg i kri-

gisk riktning, och som vi veta var det ej ett krig, utan en

kongress, som konungen och drottningen önskade, men i sin

förtviflan öfver kejsarens likgiltighet för kongressplanen hade

de vid denna tid börjat gifva rum för tanken, att krigshotet

eller t. o. m. kriget i nödfall finge tillgripas för att förmå

makterna att uppträda ^ Den 14 December infann sig sålunda

Ludvig i församlingen och meddelade, att han skulle tillsäga

kurfursten af Trier att vid risk af att räknas såsom fiende

före den 15 Januari 1792 upplösa de väpnade emigrantskarorna,

att han skulle gifva öfriga tyska furstarne liknande tillsä-

gelser och begära kejsarens intervention samt att, om alt

detta blef fruktlöst, han själf skulle föreslå krig. Samtidigt

sände han Breteuil en hemlig instruktion, huru denne för

hofven skulle förklara det steg han tagit: detta hade fram-

kallats af emigranternas ohörsamhet mot hans önskningar och

af nödvändigheten att mildra intrycket af vetot, men långt

ifrån att göra en väpnad kongress onödig var det en ytter-

ligare orsak till en sådan, ty krigshotet mot tyska riket borde

ålägga de makter, som voro dess beskyddare, att ingripa; de

borde därvid undanrödja orsaken till fransmännens klagomål

— emigranternas rustningar — men på vilkor att Frankrike

själft uppfylde sina skyldigheter samt erhölle en betryggande

författning. Det olyckligaste ansåg han vara, om furstarne

gåfvo efter utan att de europeiska makterna trädde emellan.

Framkallade kongressen ett krig, vore detta alltid bättre än

ett inbördes, och om det mot förmodan ginge lyckligt för

Frankrike, skulle det öka konungens makt; ginge det åter

olyckligt, skulle fransmännen med sin benägenhet att gå till

ytterligheter hastigt intagas af skräck och kanske vända sig

' Den 9 December skref t. ex. drottningen till Fersen om krigspar-

tiets plan att inskränka kriget till nugra tyska småfurstar: »De usUngarne
inse ej, att detta är att tjäna oss, ty om vi börja, skall det omsider
bli nödvändigt att alla blanda sig däri.»
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mot revolutionen. Den enda faran vore då, att de gåfvo ko-

nungen skalden för olyckan, men detta skulle undvikas genom

att konungen uppträdde på ett förtroendeväckande sätt. —
Under det att den kungliga familjen på detta sätt för Europas

hof framlade sina verkliga önskningar, sökte den på Fersens

råd undanskjuta den omedgörlige kejsaren från ledningen af

kongressverket, i det den erbjöd denna åt konungen af Spa-

nien, h vilken i sin egenskap af Bourbon visade en ganska

liflig — ehuru vanmäktig — ovilja mot revolutionen, samt

genom direkta skrifvelser till det preussiska, svenska och ryska

hofvet bad dessa verka för kongressen. Marie-Antoinette be-

stormade dock äfven kejsaren med nya framställningar i samma
syfte, därvid ej försummande att framhålla den hotande krigs-

faran såsom ett nytt skäl.

Yid denna tid vann krigspartiet i Frankrike ytterligare

styrka genom tillsättandet af en ny krigsminister Louis de

Narhonne. Denne tillhörde hofkretsen ^ var en fulländad

typ för den gamla regimens »alongsbildning, men egde på

samma gång vissa dugtiga egenskaper. Framför alt utmärktes

han dock af en tilltagsen ärelystnad; han hade ehuru rojalist

anslutit sig till revolutionen, var nära förbunden med Lafayette^

med Talleyrand, som nu börjat vända sig till det som en gång

skulle komma att bereda hans storhet— diplomatien, med Biron^

en roué som frän hofvets intriger kastat sig in i revolutionens,

samt i synnerhet med fru Stael von Holstein, hvilken ehuru

svensk ambassadris äflades att få spela en roll i Frankrikes

historia, och med alla dessa ifrade han nu för ett krig, men
ett till kejsaren och kurfursten af Trier inskränkt paradkrig,

hvilket genom skapandet af en pålitlig här skulle rädda den

konstitutionella monarkien. Hans mål var sålunda det samma
som triumvirernas, men medlet närmade honom till girondi-

sterne, och i själfva verket arbetade han blott dessa i hän-

derna.

Ur dessa invecklade partiförhållanden framgingo de mest

egendomliga diplomatiska förvecklingar, ty livart parti hade

egna diplomatiska agenter som motverkade de andras.

' Han var uppfostrad af konungens fastrar, och det var lian som led-

sagade dem pä deras resa till Kom. Se ofvan s. 288.
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Trots all sin stortalighet ville dock gironclisterna undvika

ett krig med England, ja skulle gerna sett, om man med
denna makt kunnat erhålla en allians. Detta var äfven Nar-

bonnes mening, och han och girondisterna ryggade nu, för att

nå detta mål, ej tillbaka för samma ytterlighet, som hofvet

haft i sinnet, nämligen att söka vinna England genom anbud

af franska besittningar. Talleyrand var den, som skulle åstad-

komma detta förbundsverk, och Narbonne lyckades utverka

hos regeringen, att han i början af 1792 fick afgå på en

halfofficiell beskickning till London. Neutraliteten mötte i

själfva verket inga svårigheter, ty Pitt, som i olikhet med
kontinentens statsmän sökte i sitt land oskadliggöra den re-

volutionära propagandan genom nyttiga reformer, behöfde för

dessa freden, men drottningens vänner, särskildt Fersen, hade

hos den engelska regeringen uppväckt misstroende mot Talley-

rand, och något förbund kom ej till stånd.

Ett hufvudstycke i Narbonnes politik var att vinna

Preussen, som af motståndarne till förbundet med Österrike

alltid betraktats såsom Frankrikes naturliga bundsförvandt.

Delvis sammanföllo härvid Narbonnes och triumvirernas sträf-

vanden. Fredrik Wilhelm II var en svag karaktär, som be-

herskades af mätresser och äfventyrare samt lätt kunde lockas

från den ena ytterligheten till den andra. För tillfället hade

emigranterna fått ett visst välde öfver honom, så att fara syntes

för handen, att han skulle nödga kejsaren till krig, och trium-

virerna läto därför ett sändebud afgå till Berlin för att verka för

freden. En underhandling med Preussen var naturligtvis be-

haglig för Narbonne och dennes förtrogne, men de ville, att

man genom att muta guustlingarne skulle söka utverka ett

förbund, och då det utsedda sändebudet, grefve de Ségur, ej

kunde påräknas för ett sådant värf, anförtrodde de detta i

hemlighet åt en intrigör vid namn Jarry. Denne stod emel-

lertid dem ovetande i förbindelse med La Marek och förrådde

till honom deras plan. La Marek meddelade den åter åt

hofvets vänner, och desse voro ej sena att utsprida planen i

Berlin men såsom— Ségurs instruktion ^ Följden blef, att denne

* Fersen och den svenska beskickningen i Berlin voro härvid särskildt

verksamma.
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vid sin ankomst i Januari 1792 mottogs med allmänt miss-

troende. Fredrik Wilhelm afslöt nu den 7 Februari 1792 ett

formligt försvarsförbund med Österrike och lät tydligt för-

nimma, att han, om så behöfdes, ämnade mot Frankrike be-

skydda det tyska riket.

Lika visst som i Frankrike sålunda mäktiga krafter arbe-

tade för kriget, lika visst är det, att kejsar Leopold skulle

velat undvika det samma. Tanken på en kongress hade han,

såsom vi veta, uppgifvit, och han begärde nu intet bättre än

att konung och folk i Frankrike ville sämjas om den nya för-

fattningen och lemna Europa i fred. Men det var detta som

de icke ville. Hällre än att afstå från kongressen, föredrog

hofvet kriget, och genom sina kränkningar af folkrätten och

direkta utmaningar gjorde de revolutionära partierna detta till

sist oundvikligt. Af det förra slaget hade en ny tillkommit

omedelbart före den konstituerande församlingens upplösning,

i det de påfliga områdena Avignon och Venaissin den 14

Sept. 1791 annekterades utan annan rättsgrund än att inne-

vånarne af revolutionära agenter förmåtts att uttala en Önskan

i denna riktning, och den lagstiftande församlingen ej blott

upprätthöll denna åtgärd mot Europa, utan förberedde genom

ännu hänsynslösare agitationer ytterligare annekteringar. I

synnerhet gåfvo dessa stämpliugar kejsar Leopold anledning

till oro för Belgien, där han nyss med knapp nöd lyckats stilla

revolutionen, och då fransmännen tagit det utmanande steget

mot kurfursten af Trier, beslöt han därför att gifva dem en

varning, på samma gång han dock undanröjde grunden till

deras klagomål genom att tvinga kurfursten att upplösa emi-

grantbanden. Den 21 December 1791 underrättade Kaunitz

den franska regeringen, att detta skett, men tillade, att, om
Frankrike ändock angrepe kurfursten, skulle kejsaren under-

stödja honom, samt lät förstå, att »de öfriga suveränerna, som

förenat sig till upprätthållandet af det allmänna lugnet och

sina kronors säkerhet och ära», i detta fall äfven skulle börja

krig. Det var det första officiella meddelandet om den be-

ryktade europeiska kongressen, och betecknande nog gjordes

det först, då tanken därpå var uppgifven. Afsedt att skrämma,

åstadkom det emellertid en alldeles motsatt verkan: genom
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emigranternas skingrande hade girondisterne mistafc sitt för-

nämsta agitationsmedel, nu erhöllo de till ersättniug i hotet

om Europas inblandning ett ännu kraftigare, och de försum-

made ej att begagna sig däraf. Sedan de den 2 Januari 1792

beslutit åtal inför riksrätt mot konungens bröder och 3 deras

medhjälpare (däribland Caloune och Mirabeau d. y.) samt den

11 Januari styrkt sitt mod med åhörandet af en rapport af

Narbonne, hvari denne förklarade Frankrike fullkomligt rustadt

till krig, skredo de den 14 Januari till verket. Såsom rap-

portör för det diplomatiska utskottet angrep Gensonné då med

anledning af den kejserliga förklaringen på det bittraste 1756

års förbund samt yrkade, att kejsaren skulle anmanas att för-

binda sig att ej företaga något mot Frankrike. Knapt hade

han slutat, förr än presidenten för dagen Guadet föreslog, att

det skulle förklaras såsom högförräderi, om någon fransman

medverkade till en kongress med syfte att modifiera författ-

ningen, eller till en underliandling med emigranterna, eller

till ett återställande af de tyska furstarnes rättigheter, och för-

samlingen lät sig såsom vanligt ryckas med. Under liögljudda

rop: »Vi svärja det! Konstitutionen eller döden!» antogs

Guadets förslag, och konungen vågade ej vägra sin sanktion

därpå. Diskussionen fortsattes under de följande dagarna i

samma ande. Brissot förklarade, att hans enda fruktan var

att ej få krig. Fauchet yrkade, att alla hittills ingångna

fördrag skulle anses anuullerade, att Frankrike blott skulle

förbinda sig med fria nationer, att Mainz, Koblenz och Worms
skulle annekteras o. s. v. Resultatet blef, att man den 25

Januari l^eslöt, att konungen skulle affordra kejsaren en för-

klaring, huruvida han ville lefva i fred med den franska na-

tionen och afstå från hvarje mot dess oberoende och säkerhet

riktad förbindelse.

Leopold, som just nu befästade sin ställning genom för-

bundet med Preussen, var vid mottagandet af detta budskap

nära att förlora tålamodet. »Fransmännen vilja hafva krig,

välan de skola få det, men de skola få betala kostnaderna!»

utropade han, men snart tog åter hans fredskärlek öfver-

handen. I det svar, han den 17 Februari lät afgifva till

Frankrike, gjorde han visserligen allvarsamma uttalanden om
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den därstädes rådande oordningen och krigiska upphetsningen,

men påpekade på samma gång, att han endast i det fall skulle

understödja kurfursten af Trier, att denne anfölles, fastän han
skingrat emigranterna, samt att det europeiska förbundet efter

den franska författningens antagande endast existerade för

den händelse, att fransmännen förgrepe sig på den kungliga

familjen och störde Europas lugn, och han företog inga egent-

liga krigsrustningar. I Frankrike ville emellertid krigspar-

tiet ej fatta svaret i fredlig ande, utan tolkade det såsom en

ny förolämpning, och häftiga anklagelser höjdes nu mot De-

lessart, som den 1 Mars afgifvit en hofsam rapport med an-

ledning däraf. Samtidigt försökte Narbonue att med tillhjälp

af de till öfverbefälhafvare i kriget bestämda generalerna,

Lafayette, Luckner och Rochambeau, störta Bertrand de Mole-

ville, med hviiken han råkat i tvist, i det han bl. a. lät ge-

neralerna genom bref, som offentliggjordes, förklara, att Nar-

bonne var oumbärlig. Detta tilltag förmådde de öfriga mini-

strarne konungen att besvara med att den 9 Mars afskeda

Narbonne, men då ankom den uppseendeväckande nyheten,

att den fredälskande Leopold den 1 Mars plötsligt aflidit.

Den upphetsning, som dessa båda händelser uppväckte, eggade

girondisterne till att nu söka slå ett afgörande slag. Den 10

Mars yrkade Brissot under framkastande af en mängd giftiga

ehuru obevisade beskyllningar, att Delessart skulle anklagas för

förräderi inför den i Orleans installerade riksrätten; då feuillan-

terne vågade några invändningar, nedslog Vergniaud alt mot-

stånd genom att med återupptagande af Mirabeaus allusion

på Bartholomeinatten ^ utpeka Tuilerierna såsom den plats,

där man stämplade till nationens förderf, och förslaget blef

genast antaget. Konungen och drottningen voro härmed

bragta till det yttersta. De hade kort förut ej vågat följa

den trogne Fersen, hviiken (Febr.) i hemlighet kommit till

Paris för att a Gustaf III:s och sina egna vägnar föreslå dem
en ny llykt, och nu syntes dem afsättning och fångenskap stå

för dörren. De ansågo då intet annat återstå än att låta

gironden själf öfvertaga regeringen; på detta sätt skulle de

åtminstone få ett ögonblicks frist, och på samma gång skulle

' Se ofvan s. 257.
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härigenom påskyndas utbrottet af kriget, på hvilket hela deras

hopp om räddning nu mera hvilade. Det ligger i sakens natur,

att de under sådana förhållanden blott ansågo såsom en hand-

ling af själöörsvar att till de tyska makterna förråda de nya

ministrarnes planer.

Då de girondistiska ledarne själfva ej kunde inträda i

ministären, blefvo platserna däri utom utrikestaburetten besatta

med underordnade agenter. De märkligaste af dem voro jRo-

land för det inre och Claviere för finanserna.

Dumourie2, den nye utrikesministern, tillhörde ämbets-

adeln, men hade i sin ungdom tjänat såsom officer; han hade

sedan varit en af dessa hemliga diplomatiska agenter, genom

hvilka Ludvig XV plägade roa sig med att motarbeta sina

egna ministrar, och detta tvetydiga yrke hade en tid renderat

honom en inspärrning på Bastiljen. Yid revolutionens utbrott

var han 50 år gammal och fästningskommendant, men denna

plats motsvarade ej hans ärelystnad. Han ansåg sig kallad

att spela en stor roll, och han egde verkligen betydande egen-

skaper. I hopp om, att revolutionen skulle för honom öppna den

bana, som Tancien régime hållit stängd, kastade han sig med
ifver in i dess brusande hvirfvel, men utan tro på eller hän-

förelse för dess idéer. Hans enda ledande princip var hat till

det österrikiska förbundet, och då han häri öfverensstämde

med girondisterne, anslöt han sig till dem. När det passade

sig kunde han spela den ifrigaste demagog, men han var en

alt för praktisk natur för att ej innerst förakta anarkien, och

det var hans hemliga afsigt att blott så länge följa den revo-

lutionära strömmen, tills han genom en lysande yttre politik

blifvit nog mäktig för act stäfja dess vågor.

Den plan han uppgjort var delvis den samma som Nar-

bonnes, men i en vida djärfvare stil; hvad han åsyftade var

ett krig med revolutionens alla resurser såsom medel, men
med en eröfringspolitik i den gamla statskonstens ande såsom

mål. Till krigsskådeplats hade han utsett ej de tyska Rhen-

landen utan Belgien, där han hoppades kunna framkalla en

ny revolution, men för att ej reta England, den naturliga

förkämpen för Europas jämnvigt, ämnade han ej med Frankrike

införlifva Belgien utan göra det till en (beroende) fristat. Han
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upptog äter de hemliga underhandlingarna om ett förbund

med England, försökte ännu en gång genom sådana vinna

Preussen och gjorde ett dylikt försök med Sardinien, ja

med själfva det tyska riket, i det han genom hemliga agenter

lofvade att ej förlägga kriget till Rhen samt smickrade små-

furstarnes själfständighetsbegär. Det österrikiska krigets ut-

brott ville han åter påskynda och aflät därför till Wien den

27 Mars ett ultimatum, som ålade Österrike att före den 15

April tillfredsställa Frankrikes fordringar. Detta mål förfe-

lade han ej. Frans, Österrikes nye regent, var mindre be-

tänksam än sin fader, och dessutom var det knappast möjligt

att falla undan för en dylik utmaning. Dqh österrikiska re-

geringen svarade blott, att den höll fast vid sina förra för-

klaringar. Då förmådde Dumouriez Ludvig att den 20 April

infinna sig i nationalförsamlingen och föreslå kriget mot

Österrike. Det oaktadt sökte höojern ännu afråda, men giron-

disterne ryckte församlingen med sig. Diskussionens sista ord

var ett utrop af Merlin: »Vi böra förklara konungarna krig

och folken fred», hvarpå förslaget s. d. antogs. Marie-Antoi-

nette var ej sen att till Mercy förråda livad hon lyckats upp-

snappa af Dumouriez' krigsplan.

I sina försök att isolera Österrike hade Dumouriez där-

emot ej samma framgång. Hans hopp att kunna vinna bunds-

förvandter genom att hålla kriget inom den traditionella stats-

konstens gränser omintetgjordes genom hans revolutionära

vänners fanatism. Europas hof kunde ej gerna förbinda sig

med en stat, där de öppet smädades och den revolutionära

propagandans fana utvecklades. England förblef neiitralt, men
afböjde hvarje närmande. Konungen af Sardinien afvisade

skymfligt det sändebud, som Dumouriez sändt honom, och fram-

kallade därigenom en fransk krigsförklaring, och Preussen

lyssnade ej häller till hans lockelser, utan förklarade sig ämua
understödja sin bundsförvandt. Men om Europas hof af prin-

cipiella skäl ej ville förbinda sig med Frankrike, bör man
därför ej tro, att Österrike och Preussen ämnade föra ett

principkrig. Från första stund som Fredrik Wilhelm börjat

visa en krigisk stämning, hade han förklarat, att, cm han

inlät sig på något företag mot revolutionen, ville han hafva
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ersättning därför. Frans' krigsifver var af samma slag, och

clec österrikiskt-preussiska kriget mot Frankrike blef sålunda

ej ett monarkiskt korståg, utan helt enkelt ett intressehrig i

kabinettspolitikens vanliga stil med »arronderingar» och »kom-

pensationer» såsom mål. Synnerligt betecknande är härvid

sammanhanget mellan de båda hofvens franska planer och

den andra akten i kabinettspolitikens högsta triumf: Polens

tillintetgörelse. Under det Preussen hettes ämna bekämpa

anarkien i Frankrike, planlade det jämte Ryssland dess upp-

rätthållande i Polen samt i sammanhang härmed en andra

delning af detta land, och här var det som Fredrik Vilhelm

ämnade söka ersättning för sitt deltagande i det franska

kriget; ja hans egentliga syfte med detta var till och med, att

därigenom Österrike skulle förmås att medgifva en preussisk

arrondering i Polen. Österrikes kompensation eller ersättning

för den preussiska utvidgningen skulle åter blifva tillåtelse

att få uthyta Belgien mot Bayern samt, om så behöfdes,

eröfringar från Frankrike. Ej häller blef kriget något all-

mänt koalitionskrig. Katarina II i Ryssland hade alltid haft

stora ord mot revolutionen och hade särskildt gynnat emi-

granterna, men hennes verkliga syfte med alt detta var

blott, att de makter, hvilka med henne kunde vilja dela det

polska rofvet, skulle invecklas i ett annat företag, som dess-

utom på annat håll kunde bereda dem ersättning; nu hade

detta skett, och naturligtvis aktade hon sig väl att binda sina

händer genom deltagande i kriget. Omedelbart före dettas

utbrott mördades Gustaf III, princip- och koalitionskrigets

egentliga riddare (Mars 1792), hvaraf följde Sveriges neutra-

litet, och för Spanien åstadkoms det samma, i det den krigi-

ske ministern Florida Blanca nu undanträngdes af den fredlige

A randa. Det tyska riket visade sig såsom vanligt politiskt

oförmöget. Om dess småfurstar också ej lyssnade till Dumou-

riez' lockelser, sökte de dock i allmänhet undandraga sig alla

bördor för kriget.

Huru begränsad den krigslåga sålunda än var, som nu

utbrutit, skulle den dock, i följd af den inre motsatsen mellan

revolutionen och det gamla Europa, komma att upptända en

förhärjande verldsbrand. Man kan då fråga, om ej kriget i
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själfva verket var eu nödvändighet. Den nyare tyska och

franska historieforskningen har härpå gifvit ett nekande svar.

Sorel anser visserligen, att kriget varit oundvikligt, om mo-
narkerna från första stund förstått revolutionens universella

karaktär, men »Frankrike rönte en oväntad lycka : medan det

ntförde revolutionen, fann Europa sin fördel i att ej blanda

sig däri». Hade fransmännen begagnat denna frist för att

betrygga revolutionens stora resultat genom upprättandet af

en frisinnad samt stark och af själfbeherskning mäktig rege-

ring t. ex. i Mirabeaus ande, skulle Frankrike, genom revolu-

tionen snart mäktigare än någonsin förut, förmått tilltvinga

sig aktning af Europa samt sålunda kunnat gå i spetsen för

en fredlig pånyttfödelse af verlden. Men efter Mirabeaus

död fans ingen som mäktade beherska den mäktiga rörelsen,

och så väl härigenom som genom folkets af hofvet och emi-

granterna förorsakade fruktan för utländsk inblandning be-

reddes fritt spelrum åt fantaster, hvilka föraktade den gamla

folkrättens grundsatser och hos hvilka på ett egendomligt

sätt blandade sig drömmar om verldsbefrielse med eröfrings-

planer i Ludvig XIV:s stil. Då öppnades omsider de monarki-

ska statsmännens ögon för, att det gamla statssystemet var

hotadt i sina grundvalar, och då blef kriget visserligen ound-

vikligt. »Det utbröt helt enkelt emedan ej längre mellan

Europa och Frankrike fans någon gemensam rättsgrundval.»

Innan vi öfvergå till följderna af krigsförklaringen, måste

vi kasta en blick på de inre förhållandena i Frankrike.

Hvad den konstituerande församlingen utsått genom sin

opraktiska lagstiftning lemnade nu rika skördar af oreda och

laglöshet. Ämbetsmyndigheterna rundt om i landet förblefvo

vanmäktiga
,
och jakobinerklubbarne, anarkiens medelpunkter,

de enda handlingskraftiga institutionerna; skatterna inflöto ej,

och i följd däraf blefvo assignaterna statsverkets så godt som

enda resurs ^ Redan den konstituerande församlingen hade

den 19 Juni 1791 måst besluta en ny assignatfabrikation af

600 millioner, och den lagstiftande måste fortgå på samma
väg. Visserligen hettes det, att man ej skulle utgifva de nya

' Jämf. ofvan s. 252 n. Af 1792 ars direkta skatter voro cl. 1 Febr.

1793 ej 4-niilL betalda.
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annat än i mån af de äldres inväxling, så att summan af de

utelöpande skulle förblifva 1200 millioner, men den 28 Decem-

ber måste man höja denna summa till 1600, och den 31 Juli

1792 var man uppe i 2 milliarder. Ju mer assignaternas

mängd ökades, ju mer minskades naturligtvis allmänhetens

förtroende. Att deras hypotek stärkts genom sekvestrering af

emigranternas egendom (den y^ Februari 1792) hjälpte ej;

i Mars gälde de blott 53 % af sitt namnvärde. Detta i för-

ening med den rubbning, som anarkien åstadkom i närings-

lifvet, vållade en oerhörd dyrhet, och följden häraf blef åter

nya oroligheter med plundringar och mord. Till nöden bi-

droo: äfven den förödelse, som öfverofick Frankrikes förnämsta

koloni St. Domingo, hvarifrån före revolutionen kolonialvaror

för 150 millioners värde årligen plägat införas till Frankrike.

I första hand var den konstituerande församlingen skuld

härtill. Hon hade visserligen ej vågat upphäfva slafveriet^

i kolonierna, utan öfverlemnat beslutet därom åt dem själfva,

men hon hade den 15 Maj 1791 låtit den yttersta veu-

stern aflocka sig ett beslut, att fria färgade skulle erhålla

aktiv medborgarerätt. Detta framkallade en häftig strid

mellan dessa och den hvita befolkningen, hvars hela sociala

uppfattning härigenom stöttes för hufvudet; de färgade upp-

viglade då negerslafvarne, och nu följde ett ohyggligt slaf-

uppror, som kostade 1000-tals människolif och på några

veckor förvandlade den blomstrande kolonien till en ödemark.

Att den konstituerande församlingen den 24 Sept. tog tillbaka

sitt beslut, och den lagstiftande den 28 Mars 1792 förnyade

det, ökade blott förvirringen, hvaraf den slutliga följden blef,

att Frankrike förlorade denna koloni, och den ögonhlicMiga

en förstörande kris i den franska handelsverlden samt en

häftig stegring af sockerpriset.

Fruktansvärdast blef förvirringen i södra Frankrike med
dess passionerade befolkning; här uppstod t. o. m. formligt

krig mellan olika kommuner. Början härtill skedde i Avignon-

^ Församlingens idealister hade emellertid kämpat härför, och det var

under denna diskussion som Dupont (d. 13 Maj 1791) yttrade: »Det är

bättre att offra kolonierna än en princip». Barnave sökte dock afstyra

alla åtgärder, som kunde leda til] koloniernas förlust.

*S. J. Boethiu s. Franska revolutionen, 2:a vppl. 22
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Venaissin, i det Avignons stadsråd, som var franskt sinuadt^

med vapenmakt sökte tvinga de påfligt sinnade kommunerna

inom Venaissin att biträda folkbeslutet om föreningen med
Frankrike. Detta tilltag fick emellertid för Avignon själft

ett sorgligt efterspel. De trupper det användt inneslöto i sina

led den vildaste revolutionära pöbel, och denna bemäktigade

sig det påfliga slottet, ditsläpade såsom fångar 110 af stadens

innevånare, mördade dem och nedkastade offren — somliga half-

döda — i en håla under slottet. Efter stadens införlifvande

med Frankrike blefvo mördarne fängslade, men jakobinerna

togo allmänt deras parti, och ehuru girondisterna ogillade

själfva brottet, hade de dock ej hjärta att uppoffra ens sådana

bundsförvandter som dessa, utan utverkade (d. 26 Mars 1792),

att den allmänna amnestien ^ utsträcktes äfven till dem, ehuru

deras brott delvis var af senare datum än denna. I Marseille

hade omstörtningspartiet fått öfverhand, och då departements-

styrelsen, som residerade i Aix, var moderat, utverkade Mar-

seille af den lagstiftande församlingen mot denna ett anklagelse-

dekret (13 Mars). Väntan därpå blef emellertid de hetsiga

marseilleborna för lång, och den 26 Februari underkufvade

de genom en militärisk expedition Aix. Kort därpå företogs

en dylik äfven till grannstaden Arles.

Hvad som mer än något annat visade demagogernas

fräckhet och myndigheternas slapphet var, att omedelbart före

krigets utbrott den militäriska disciplinen öppet förhånades i

själfva hufvudstaden. Fråga hade uppstått, huruvida amnestien

af den 14 Sept. 1791 skulle gälla 40 schweizersoldater, som

för delaktighet i Nancy-upproret dömts till galerstraff. Deras

kantoner satte sig däremot, men den lagstiftande församlingen

beslöt deras benådning (d. 31 Dec. 1791 och 12 Febr. 1792).

Detta var dock ej nog för pariserdemagogerna ; de tillämnade

dem äfven en triumf för att i deras personer få förherrliga

anarkien. En medelmåttig aktör och teaterskribent vid namn
Collot cfHerhois gjorde sig till målsman för denna sak och

förmådde jakobinerna att med en storartad fest mottaga de

benådade i Paris. Förslaget bekämpades med snillets och

^ Se ofvan s. 307.
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indignationens hela kraft af den ädle skalden André Chénier,

i livilken kärleken till den verkliga friheten uppväckt en

oblidkelig fiende till jakobinismen, men Pétion tog det i sitt

hägn, och sedan man gifvit festen det menlösa namnet af en

fest för friheten, fick den verkligen ega mm. Vid sin an-

komst till Paris den 9 April fördes schweizarne af sin be-

skyddare Collot d'Herbois till församlingen, hvars venster ge-

nomdref, att de ej blott blefvo mottagna, utan äfven hedrades

med att få öfvervara seansen, och den 15 firades därpå festen.

I högtidlig procession fördes de män, som kränkt den niili-

täriska disciplinens första bud, genom staden; omedelbart före

dem framstäldes såsom ett värdigt föremål för folkets be-

undran modellen till en galére, och efter dem följde på en

char, dragen af 24 hvita hästar, en kolossal staty af friheten.

Festsångerna och inskriptionerna voro författade af André

Chéniers egen bror, Marie-Joseph Chénier, liksom han en

framstående skald, men en ursinnig jakobin.

Denna skandal fick ett lämpligt svar genom de första

underrättelser, som ankommo från krigsskådeplatsen. Den

28 April satte sig den franska nordarméen i rörelse för att

företaga den af Dumoriez åsyftade eröfringen af Belgien,

men knapt hade dess längst framskjutna afdelning fått syn

på österrikarne, förr än den greps af en panik, den militära

indisciplinens oundvikliga följd, vände sina vapen mot sina

egna officerare, som den beskylde för förräderi, och flydde till-

baka in på det franska området, där befälhafvaren general

Dillon mördades. På samma sätt gick det äfven den andra

afdelningen, hvars befälhafvare Biron endast med nöd und-

gick Dillons öde, och under sådana förhållanden måste äfven

Lafayette, som anförde hufvudstyrkan, draga sig tillbaka. På

den inre upplösningen hade anfallsplanen hastigt strandat,

och säkerligen skulle af samma orsak hela Frankrike nu blif-

vit ett lätt byte för de väl disciplinerade tyska trupperna,

om dessa kunnat raskt begagna sig af tillfället. Men Öster-

rikes härar i Belgien voro ännu ej färdiga till anfall, Preus-

sens voro ej ens framme vid gränsen, och båda dessa makter

förlamades i sina rustningar mot Frankrike genom den polska

frågan, hvilken de fruktade att Ryssland skulle lösa ute-
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slutande till sin tordel, om de blefvo helt ocli hållet upptagna

af det franska kriget. I samma riktning verkade dessutom,

att de jämväl misstrodde hvarandras afsigter på det olyckliga

landet, och sålunda undgick Frankrike tillsvidare ett anfall.

Den franska revolutionens räddning vid detta tillfälle var

altså Österrikes och Preussens samvetslösa politik mot Polen,

och vid tanken på de olyckor, som den segrande revolutionen

sedan drog öfver dessa makter, må man då här om någonsin

vara berättigad att tala om en historiens nemesis.

Girondisterna försummade ej att begagna denna frist

till att utdraga konsekvenserna af sin krigspolitik. Den 15

Maj påstod en af partiets literatörer Carra i tidningen Les

annales patriotiques^ att den österrikiska komitéen under led-

ning af Montmorin och Moleville förberedde en St. Bartho-

lomei-natt åt »patrioterna», och anklagelsen utfördes vidare

den 23 Maj inför den lagstiftande församlingen af Gensouné

och Brissot. Nu togs också ytterligare ett steg till den per-

sonliga säkerhetens våldförande, ett steg som tillika var

enkom egnadt att Sf.tta konungen på det hala, i det näm-

ligen riksdagen den 27 Maj beslöt, att edvägrande prester

skulle, blott på begäran af 20 aktivborgare, kunna af departe-

mentalmyndigheterna deporteras. Alla upphetsningar mot

konungen måste dock blifva kraftlösa, om denne till sitt skydd

egde en pålitlig truppstyrka, och det parisiska ur medelklassen

rekryterade nationalgardet var, i synnerhet sedan Narboune

skickat centergrenadiererna till gränsen, i viss mån en sådan,

och ännu mer var detta fallet med den lifvakt, som enligt

författningen tillkom konungen. Redan den 11 Febr. 1792

hade giroudisterne, för att skaffa sig en motvigt mot det förra,

som dock ej blott för konungen utan äfven för representationen

var ett värn mot anarkien, låtit kommunalstyrelsen besluta den

lägre pariserbefolkningens beväpnande med pikar ^, och den

^ Brissot hade redan i Dec. 1791 i Le patviote fvancais uppmanat

»folket» att skaffa sig pikar, ocli d. 13 Febr. 1792 skref han de ödesdigra

orden: »pikarne hafva börjat revolutionen; pikarne skola fullborda den».

Det var också han, som den 6 Febr. 1792 först rekommenderade bruket af

en toppig yllemössa säsom mera demokratisk, mera glad och mera antik

än hatten. Pétion och den i sin drägt alltid vårdade Robespierre motsatte
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29 Maj genomdrefvo de, att nationalförsamlingen upplöste

lifvakten, såsom misstänkt för inkonstitutionella tänkesätt,

samt skickade befälhafvaren de JBrissac inför riksrätten.

Oaktadt denna minskning i de stridskrafter, som stodo i

vägen för deras planer, fruktade de, att det nya pikbeväpnade

nationalgardet ej skulle vara tillräckligt för att bereda dem

seger, och på förslag af krigsministern Servan beslöts därför

(d. 8 juni) att låta 20,000 frivilliga nation algardister (s. k.

federerade) från liela Frankrike komma till Paris för att där

fira årets federationsfest ^ och sedan bilda ett läger till hufvud-

stadens försvar. Då konungen röjde obenägenhet att sanktionera

detta och de andra nu omtalade riksdagsbesluten, tillstälde ho-

nom Roland (d. 10 juni) ett af eller i samråd med fru Koland

författadt bref, hvari hun i skolmästerlig ton förehöll honom

hans skyldigheter. Detta syntes Ludvig nog starkt, och han

styrktes i att ej tåla det af Dumoariez, som börjat märka giron-

disternas oförmåga att styra den folkrörelse, de uppkallat, och

därför ej längre ville binda sitt öde vid dem. Den 12 fingo

Roland och Claviére sitt afsked och ersattes med feuillanter,

och Servans plats öfverlemnades åt Dumouriez. Efter sina

diplomatiska motgångar ville denne nu försöka, om han ej

genom en kraftig ledning af själfva kriget skulle kunna nå

sitt mål, men giroudisterna, som gåfvo honom skulden till

ministerskiftet, angrepo honom med raseri, och konungen lyss-

nade ej till hans råd att genom beslutens sanktionering vinna

tid. Då lemnade han den otacksamma politiska banan (15

Juni) och öfvertog ett befäl i arméen. Konungen gaf sitt

bifall till lifvaktens upplösning, med inlade den 19 Juni sitt

veto mot besluten om presterna och om lägrets upprättande.

sig detta bruk, men det segrade dock, ocli den röda tnössan blef jakobi-

nismens symbol. Dumouriez uppträdde d. 19 Mars iklädd den samma i

jakobinerklubben. Girondisterna synas äfven gifvit fart ät uttrycket sans-

ciilotter susom demokratiskt hedersnamn. Det uppkom däraf att de lägre

klasserna i olikhet med de högre ej begagnade knäbyxor (culottes) utan

långbyxor (pantalons). Ordet betyder sålunda: »utan knäbyxor» (ej »byx-

lösa»).

' I lag var bestämdt, att öfver hela landet nationalgardena livar pä

sin ort skulle denna dag hvarje år aflägga författningseden. 1791 hade med
anledning af konungens flykt dagen ej särskildt högtidlighällits i Paris.
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Det förra var för honom en samvetssak, till det senare styrk-

tes han genom den ovilja beslutet uppväckt hos det parisiska

nationalgardet, hvilket med skäl fattade det såsom riktadt

mot sig.

Samtidigt uppträdde Lafaijette för att försöka om ej

makten af hans gamla popularitet i Paris och hans nya inom

hären skulle kunna hejda omstörtningspartiet på dess väg.

Med all sin revolutionära entusiasm var han dock innerst

en afgjord vän af den konstitutionella monarkien och fiende

till anarkien, och den 16 Juni aflät han till nationalförsam-

lingen ett bref, som innehöll en formlig krigsförklaring mot

jakobinismen. Detta oroade girondisterna lika mycket som

konungens handlingssätt retade dem, och de beslöto nu att med
tillhjälp af den parisiska demokratien nedslå alt motstånd och

återvinna den makt de förlorat genom ministerskiftet. Pétion

blef härvid deras mellanhaud.

Under hans hägn hade sedan någon tid åtskilliga pariser-

demagoger af lägre rang, de båda kommendanterna för natio-

nalgardet i förstäderna St. Antoine och St. Marcel: br^^ggaren

Santerre och Alexander, St. Hurtige m. fl., arbetat på att

förmå den oroliga befolkningen i dessa förstäder till en väp-

nad resning. Ministerskiftet och användandet af det kungliga

vetot gåfvo en god förevändning; man beslöt att under vapen

petitionera däremot, och till dag härför utsågs den 20 Juni,

årsdagen af eden i Bollhuset. Det var denua handräckning

som girondisterna nu ej försmådde att mottaga, men enär

lagen förbjöd väpnade petitioner, vägrade departemental-

styrelsen sitt bifall till företaget (d. 19 Juni) och Pétion för-

sökte förgäfves utverka en ändring i dess beslut. Då förstod

mären att genom försumliga anstalter gäcka förbudet, och på
morgonen den 20 Juni ryckte förstädernas pikbeväpnade skaror

fram mot Manégesalen och begärde att få företräde inför

nationalförsamlingen. Ramond yrkade, att lagen skulle re-

spekteras, men petitionärerna trängde på, och girondisterna

med Vergniaud och Guadet i spetsen genomdrefvo först, att

en deputation fick komma in och föreläsa petitionen, som
innehöll de häftigaste utfall mot konungadömet, och sedan

att hela den beväpnade massan fick defilera genom salen.
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Nu följde en skandal, hvartill man lyckligtvis ej lätt kan

finna ett motstjcke i det parlamentariska lifvets historia.

I mer än en timmes tid var folkrepresentationens samlingssal

en allfarsväg för skrikande, sjungande, dansande skaror af

män, kvinnor och barn, några utan vapen, andra väpnade

med pikar, liar, yxor, sablar m. m; en man bar på sin

pik ett par gamla knäbyxor med devisen: »lefve sans-

colotterna», en annan bar på sin ett blodigt kalfhjärta med
inskrift: »aristokrathjärta». Santerre och St. Huruge, som

tagit plats invid talarestolen, ledde det hela. Det var den

nya despoten, den anarkiska pariserpöbeln, hvilken snart till

det gräsligaste förtryck skulle förvandla revolutionens drömda

frihet, som nu för första gången visade sig i all sin brutalitet

och därvid — för att tala med Sorel — lät lagens förskrämda

representanter förnimma sitt oförsynta: »staten, det är jag».

En nemesis egnad att väcka eftertanke ligger däri, att giron-

disterna, som afsigtligt öppnade dörren för hans triumf öfver

folkrepresentationen, själfva skulle blifva de första offren

därför. Till råga på alt nådde de ej ens nu det mål, som

de härmed velat vinna. Dömande efter konungens hittills

visade svaghet, antogo de nämligen, att upploppet, som ju

egentligen var riktadt mot honom, skulle bryta all hans mot-

ståndskraft. De misstogo sig häri. Ludvig hade en styrka,

som de ej anade: den kristliga resignationens. Han betrak-

tade de lidanden, som kunde öfvergå honom, såsom ett straff

för, att han mot sitt samvetes röst sanktionerat de första

kyrkolagarna, och han var fast besluten att aldrig mer göra sig

skyldig till en dylik synd. Denna sinnesförfattning gjorde,

att han under lidandet och förnedringen återfann hvad han

fullkomligt saknat under lyckans och ärans dagar — en kung-

lig fasthet, och hans lidandes historia tog med denna dag

sin början.

Från Manégesalen gick tåget till Tuilerierna. Dessa voro

bevakade af 22 bataljoner nationalgarde, en tillräcklig styrka

för att försvara slottet, men kommendanten för dagen Ramain-

villiers, som lemnats utan ledning af Pction, vågade ej på

eget bevåg proklamera upprorslagen, och sålunda inträngde

folkmassan i Tuilerierna. Konungen befann sig i den s. k.
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Oxögssalen (Voeil-de-hoeuf) tillsammans med prinsessan Elisabet,

o ministrar och några pålitliga nationalgarclister. Dörren var

stängel, men den anstormande massan började under höga rop

sönderslå den med yxor och bösskoltVar. »Frukta ej», ytt-

rade en nationalgardist till konungen.» »Jag är ej rädd»,

svarade denne, »lägg er hand på mitt hjärta; det är rent»,

hvarpå han lät öppna dörren. Nationalgardisterna räddade

honom och hans syster från att nedtrampas genom att hjälpa

dem upp i hvar sin fönsternich, och snart var den stora salen

ett enda kaos af vilda gestalter, som tjutande svängde sina

vapen och öfver hvilkas hufvuden det blodiga kalfhjärtat sväf-

vade såsom ett fälttecken. »Ned med herr veto», »För d

—

i våld med veto», »ministrarnes återkallande», »lagen mot

presterna», »lagen om lägret!» vrålade de »petitionerande»,

och öfverröstande larmet höll slagtaren Legendre till konungen

ett hotande och förolämpande tal. Hvad den nya borgare-

beväpningen kunde användas till fick man nu se, då några

af de vildaste med sina tillhyggen mattade åt konungen, men
nationalgardisterna parerade huggen, och mördarne ryggade

tillbaka för konungens fasta hållning. Denna öfvergaf honom

ej ett ögonblick, och på hopens fordringar svarade han trots

alla hotelser blott, att han skulle göra hvad författningen

ålade honom. På samma gång visade han den största vänlig-

het, ja iklädde sig en röd mössa, som räcktes honom på en

stång, samt behöll denna för en konung egendomliga prydnad

under hela uppträdet. Då en nationalgardist, som såg honom

lida af hettan, erbjöd honom ett glas vin, drack han en skål

för Paris' befolkning och den franska nationen, hvilket till

och med inbragte honom en applåd. Emellertid blef situa-

tionen allt betänkligare, då folkmassan ej ville aflägsna sig

utan att hafva genomdrifvit sina fordringar. Själfva Vergniaud

och Isnard, som funno att man gått för långt och nu kommo
för att besvärja stormen, kunde ej uträtta något. Framemot

kl. 6 e. m., då skandalen varat i två timmar, infann sig ändt-

ligen Pétion, som hela dagen hållit sig undan. Han tillät

emellertid, att de hotande uppmaningarna till konungen för-

nyades, men då denne förblef obeveklig, måste han slutligen

under smickrande utlåtanden öfver det »värdiga» sätt, hvarpå
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folket begagnat sin petitionsrätt, uppmana det att utrymma

salen, ocli då nationalförsamlingen nu äfven sände en deputa-

tion till konungens skydd, fann hopen ändtligen för godt att

aflägsna sig — med oförrättadt ärende. I nära 3 timmar

hade Ludvig då uthärdat dess hot och förolämpningar.

Ännu var dock ej alt slut. I samma mån som folk-

massan utrymde Oxögssalen, uppfylde den de angränsande

rummen, och härmed kom turen i ill drottningen. Hon hade

velat skynda till sin gemål, men tillbakahållits af ])ågra trogna^

som förestälde henne, att hennes närvaro blott skulle öka

hans fara. I statsrådssalen afvaktade hon nu stormen. Jämte

prinsessan Elisabet, soai skyndat till henne, ett par andra

damer och sina två barn tog hon plats bakom konseljbordet,

framför hvilket tre led nationalgardister skyddande uppstälde

sig. Vid sidan af dem stälde sig Santerre och förevisade

henne och kronprinsen för den framvältande folkmassan. I

denna fruktansvärda stund gjorde sig hennes mod och själs-

styrka i fullaste mått gällande. Hennes ädla hållning impo-

nerade till och med på de förvildade och mot henne så iiendt-

ligt sinnade skarorna. En kvinna, som började öfverösa henne

med otidigheter, förmådde hon genom några vänliga och vär-

diga ord att gråtande bedja om förlåtelse, men detta behagade

ej Santerre, som förargad utropade: »denna kvinna är berusad».

Afven hans sinne veknade dock för ett ögonblick vid åsynen

af, huru prinsen försmäktade under trycket af en tjock jako-

binermössa, hvarmed en sansculotte nödgat drottningen att

utstyra barnet, och han lät borttaga den. Kl. V2 ^ på afto-

nen var hennes prof ändtligen förbi, och hon fick förena sig

med sin gemål. Gråtande kastade de sig i hvarandras armar.

Vid denna syn kunde ej ens den jakobinske deputeranden

Merlin, som var närvarande, återhålla sina tårar, men han
skyndade att upplysa drottningen om att de blott gälde kvin-

nan och modern, ty »hans religion var att hata konungar
och drottningar».

Sedan upploppet genom konungens fasthet fått en så

snöplig utgång, återstod intet annat än skandalen, och denna
uppväckte häftig ovilja, som på landsbygden fann sitt uttryck

i adresser från ej mindre än 70 departement och i Paris
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skaffade tusentals underskrifter på en af* Dupont de Nemours

uppsatt petition. Vid underrättelsen om hvad som passerat

skyudade också Lafayette till Paris fÖr att den 28 Juni per-

sonligen inför nationalförsamlingen i sin och sin armés namn

protestera däremot. För hela det jakobinska partiet skulle

detta kunnat medföra ödesdigra följder, och att partiet verk-

ligen blef skrämdt, visade sig ej blott af de ilskna utfall, som

det riktade mot »den nye Cromwell», utan ännu mer däraf,

att själfva Robespierre för ett ögonblick glömde sitt hat mot

ixirondisterna. Olvckliortvis voro hvarken räddaren eller de,

som skulle räddas, i stånd att begagna sig af tillfället. Ehuru

det var mot det gröfsta våld, som Lafayette ville skydda fri-

heten, ryggade han tillbaka för att själf använda våld. Hade

han kommit i spetsen för en pålitlig truppstyrka, skulle han

kanske varit oemotståndlig; nu kom han ensam, litande blott

på makten af sin personlighet, och när jakobinerna hemtat

sig från sin första bestörtning, märkte de, att han under så-

dana förhållanden ej egentligen var så farlig, hvarför deras

fruktan försvann, ehuru deras raseri fortfor. På de konstitu-

tionella inom den lagstiftande församlingen verkade visserligen

Lafayettes ankomst upplifvande. Efter ett lysande tal af

Ramond till försvar för »den franska frihetens förstfödde son»

genomdrefvo de förkastandet af Guadets förslaoj om en under-

sökning af hans befogenhet att lemna sin armé och »petitio-

nera» (d. 28 Juni), men de fullföljde icke denna seger, och

förlitande sig på utlandets hjälp ville Ludvig och framföralt

Marie-Antoinefcte, såsom framgår af hennes brefväxling med

Fersen, ej räddas af de konstitutionella. Lafayette mottogs

med köld vid hofvet, och efter en fruktlös öfverläggning med

sina vänner bland nationalgardets officerskår återvände han

den 30 Juni missmodig till sitt läger, medtagande de kon-

stitutionellas sista förhoppning. Han sökte därefter förmå

konungen att begifva sig till Compiégne — som låg inom

det tillåtna området för dennes resor — for att där, af hären

skyddad mot anarkien, genom frivilligt uppträdande för kon-

stitutionen och mot rikets fiender återvinna folkets förtroende.

Ej blott ministrarne, utan äfven Montemorin, Malouet och

den nu återkomne Lally-Tollendal voro för_^ förslaget, men



PETIONS SUSPENSION. 347

drottningen motarbetade det, och efter någon tvekan följde

Ludvig hennes mening.

En annan yttring af oviljan öfver den 20 Juni var att

departementalstyrelsen den 7 Juli suspenderade Pétion, hvilket

beslut konungen efter någon tvekan bekräftade den 12. Detta

var nog för att göra denna obetydliga personlighet till det

anarkiska Paris' afgud — för tillfället, och otaliga adresser

till hans förmån afgåfvos. Omstörtningspartiet i national-

församlingen lemnade ej häller sitt verktyg i sticket, utan

kasserade den 13 Juli suspensionen \ hvilket hade till följd,

att nästan hela pariserdepartementets direktorium med La

llochefoucauld i spetsen nedlade sitt ämbete och således den

enda myndighet i hufvudstaden, som vågat föra den lagliga

ordningens talan, upplöstes.

Emellertid drefvos girondisterna af den storm, som det

misslyckade försöket den 20 Juni uppväckt, till att med för-

dubblad ifver på andra vägar söka nå sitt mål. Ledningen

af detta verk utöfvades af ett utomordentligt utskott (af 12,

slutligen 21 medlemmar), en förebild till konventets välfärds-

utskott; största delen af centern lät sig ofta dels af skräck för

pariserpöbeln, dels af fruktan för hofvets kontrarevolutionära

planer förmås att härvid följa deras ledning, under det att

konungen i sin obenägenhet för de konstitutionella och för

att vinna tid lemnade dem fältet öppet. Inrikesministern

Terrier-Monciel^ den ende af de nya ministrarne, som visade

någon egentlig kraft, hade försökt hindra att frivilliga från

landsorten, trotsande konungens veto, begåfvo sig till för-

bundsfesten, men den 2 Juli beslöt församlingen, att dessa

skulle få fria kvarter i Paris till den 18 Juli, och ehuru här-

igenom beslutet om de federerade i salc förnyades, gaf konun-

gen denna gång sitt samtycke. Dagen därpå höll Vergniaud

ett af sina mest passionerade tal. Efter att hafva påpekat,

att alla attentat mot Frankrike och revolutionen skedde i

konungens namn, riktade han, under sken af att han talade

till en fingerad förrädisk konung, mot Ludvig en fruktans-

värd filipik, som jämförde honom med den lögnaktige tyran-

' Manuel suspenderades och frikändes äfven.
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nen Lysander och kulminerade i följande apostrof: »Man,

som fransmännens ädelmod ej kunnat röra — — ni har ej

uppfylt konstitutionens mening. Den blir kanske omstörtad,

men ni skall ej skörda frukten af er mened . Ni är

ej mer något för denna konstitution, som ni så ovärdigt kränkt,

något för detta folk, som ni så fegt bedragit!» Den slutsats,

som han drog af alt detta, var att fäderneslandet hörde för-

klaras vara i fara. Mot honom uppträdde visserligen Dumas,
men redan följande dagen (d. 4) stadgade församlingen hvad

en sådan förklaring skulle innebära, nämligen att alla myn-
digheter skulle vara i ständig verksamhet, att rikets alla na-

tionalgarden skulle träda under vapen, att alla måste bära

den trefärgade kokarden samt att ett afsigtligt anläggande

af upproriska igenkänningstecken skulle straffas med döden,

d. v. s. hela rikets proklamerande i belägringstillstånd.

Detta var att lemna fritt spelrum åt de hatets och om-
störtningens krafter, som revolutionen lösgjort just därför,

att hennes upphofsmän i sitt svärmeri för mänsklighetens all-

männa broderskap förutsatte, att de ej existerade, och egen-

domligt nog skulle omedelbart innan ett sådant steg togs,

detta svärmeri ännu en gång få visa sin makt öfver sinnena.

Den 7 Juli sökte nämligen centermanneu biskop Lamourette

från Lyon afvända förklaringen om fäderneslandets fara genom
en känslosam uppmaning till allmän enighet, som skulle få

sitt uttryck i en förklaring, att man lika mycket afskydde

republiken som tvåkammaresystemet, och hans ord uppväckte

en sådan hänförelse, att de deputerade sprungo upp från

sina platser, partierna blandades, de bittraste motståndare

omfamnade och kysste hvarandra, och själfva konungen,

som genom en deputation underrättats om hvad som före-

fallit och infunnit sig i församlingen, hyllades med jubelrop.

Men knappt hade känsloruset fördunstat, förr än man åter

var färdig att sönderslita hvarandra. Den följande dagen

förhånades hela scenen i jakobiuerklubbeu, den 9 Juli ankla-

gade Brissot öppet i församlingen hofvet för förräderi, den

10 afgick hela ministären i följd af konungens vägran att resa

till Compiégne, och den 11 utfärdades, trots »Lamourettes

kyssar^), förklaringen om fäderneslandets fara.
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Så voro nu de förderfliga frukterna af girondens krigs-

politik samt konungens och drottningens äflan efter utlandets

inblandning färdiga att mogna. För de sistnämda gälde det

i själfva verket ej längre blott tronens bibehållande och stär-

kande utan friheten, kanske lifvet, och i känslan häraf drogo

de mindre än någonsin i betänkande att använda svaghetens

sista resurs: förställning. Intet annat än en sådan var det,

då Ludvioj den 14 Juli deltooj i federationsfesten och därvid

på fäderneslandets altare förnyade författningseden. Äfven

detta vapen visade sig dock kraftlöst. Icke han utan den

nyss frikände Pétion var dagens hjälte. »Pétion eller döden»

stod det på fanorna; »Lefve Pétion» ropade folkmassan, under

det den mottog konungen med tystnad, och när han uppgick

till altaret, säger fru Stael v. Holstein, att hon tyckte sig se

ett slagtoffer som frivilligt gick till döden.

Yi hafva nu att tillse, hurudan den hjälp var, som hofvet

väntade af utlandets härar, och huru den i verkligheten blef

— denna hjälp för hvars skull de afvisat all annan. Den 21 Maj

hade Ludvig sändt Mallet dit Fan att till de förbundna fur-

starne framföra hans sista önskningar. De hade uppsats i

samråd med moderata revolutionsvänner såsom Malouet och

Mallet du Pan själf ; då konungaparet, såsom vi veta, ej åsyf-

tade en fullständig återgång till Tancien régime samt af-

skydde emigranterna, kunde det nog med sådana i åtskilligt

vara ense. Hvad Mallet du Pan skulle utverka var först och

främst, att emigranterna ej genom att deltaga i kriget skulle

gifva det karaktären af ett borgerligt samt ej genom att göra

anspråk på att få afgöra Frankrikes blifvande öde skulle drifva

de moderata att kasta sig i jakobinernas armar. ^ Vidare skulle

de tyska monarkerna anmodas att genom ett manifest för-

klara: att de ej ville göra några eröfringar; att de ej förde

krig mot den franska nationen, utan blott mot ett samhälls-

omstörtande parti; att de öfverlemnade åt konungen ensam

att bestämma Frankrikes blifvande författning; att de voro

benägna till fred, men endast kunde underhandla därom med

' Enligt Malouet själf var det just för att afvända detta som lian ar-

rangerat Mallet du Pans beskickning.
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konungen sedan b an återfått en fallständig frihet, samt slut-

ligen att de gjorde hela nationen från nationalförsamlingen

ned till hvarje individ personligt ansvarig för att intet ondt

tillfogades den kungliga familjen eller någon som hälst med-

borgare. När Mallet du Pan ankom till Frankfurt, där för-

beredelserna för Frans' kejsarekröning som bäst pågingo, mot-

togs han höfligt af de tyska statsmännen, men något egent-

ligt afseende vid hans råd fäste de ej, och hans utpräglade

konstitutionella tänkesätt behagade dessutom hvarken Fersen

eller emigranterna. De sistnämda voro nu mera förbittrade

än någonsin på drottningen, hvars inflytande de tillskrefvo,

att ej häller kejsar Frans erkänt grefvens af Provence regent-

skap; i Koblentz angrep man med nästan lika stor ilska den

»österrikiska komitéen» som i Paris, och det är då lätt att

fatta med hvilka känslor de upptogo försöket att hindra dem
från att spela vare sig en militärisk eller politisk roll. Den
gemensamma obenägenheten mot Mallet du Pan åstadkom, att

emigrantpartiet och Fersen förenade sig om att efter sitt sinne

redigera det påyrkade manifestet. Fersen lät nämligen i sam-

råd med Calonne och prinsarne en emigrant, markis de Limon.,

uppsätta ett förslag därtill och utverkade därefter dess god-

kännande af monarkerna. Öfverbefälhafvaren för den tyska ar-

méen hertig Ferdinand af Braunschweig var en af tidens mest

»upplysta» furstar samt ansågs dessutom fÖr ett fältherregeni

af första ordningen, och så stort var hans anseende, att Nar-

bonne t. o. m. gjort ett försök att förmå honom att i kriget

blifva Frankrikes öfverbefälhafvare. Af gammalt förbunden

med det preussiska konungahuset, afböj de han dock detta

anbud och mottog i stället Fredrik Vilhelms att öfvertaga

kommandot öfver den tyska arméen. Nu hade han gifvit ett

nytt bevis på sin undfallenhet för denne, i det han mot bättre

vetande villfarit hans önskan att emigranterna skulle få sluta

sig till arméen, och ehuru han ogillade det fersiskt-limonska

manifestet, lät han af samma skäl förmå sig att underteckna

det samma.

Så tillkom denna ödesdigra urkund (dat. d. 25 Juli 1792),

som i historien är känd under namnet hertigens af Braun-

schiveig manifest, ehuru det af honom ej har något annat äu
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namnet. Visserligen förklaras däri, att monarkerna ej hade

för afsigt att »rikta sig genom eröfringar» eller inblanda sig

i Frankrikes inre angelägenheter, utan blott att befria konun-

gen, men denna del af Mallet du Pans program vidröres

dock blott flyktigt; hvad man egentligen hemtat därur var

hotet, och detta blef här drifvet till den vansinnigaste höjd:

om de civila fransmännen vågade försvara sig, skulle de på

stället bestraffas efter krigslagarne och deras hus förstöras,

och om nationalgardena gjorde det, skulle de behandlas såsom

förrädare; ämbetsmännen skulle med sina hufvudeu ansvara

för lugnet, och om den minsta kränkning tillfogades den

kungliga familjen, skulle riksdagsmännen och Paris' myndig-

heter utan pardon underkastas militärisk exekution och hela

hufvudstaden prisgifvas åt förstörelse.

Redan den 28 Juli blef detta manifest kändt i Paris, och

naturligtvis åstadkom det ett alldeles motsatt resultat mot det

beräknade. Om redan själfva hjärtpunkten i hofvets rädd-

ningsplan innebar en villfarelse, nämligen att fransmännen

af utländska makter skulle kunna öfvertalas till ett sådant

förtroende gent emot den karaktärssvage Ludvig och den

hatade Marie-Antoinette, att de öfverlemnade åt deras godt-

finnande att bestämma öfver alla revolutionens resultat, så

var det ännu orimligare, att de skulle kunna förmås därtill

genom dylika hotelser. Tvärtom kom nu genom dessa ko-

nungen att inför nationen framstå såsom en grym fiende, de

som bekämpade honom åter som de enda fosterlandsvännerna,

och blotta själfbevarelsedriften måste nu drifva dessa att till

hvad pris som hälst rycka till sig makten. Dock blef det ej

girondisterna som utförde denna handling.

Efter Vergniauds och Brissots utfall skulle man kunnat

tycka, att endast ett återstod för partiet, nämligen att afsätta

Ludvig, och det hade äfven för det afgörande ögonblicket sökt

skaffa sig en egen beväpnad styrka. Marseille hade såsom

sitt ombud under tvisterna med departementstyrelsen uppsändt

till Paris sitt kommunalråds sekreterare den unge Barharoux^

en äkta son af det södra Frankrike, älskvärd, men ytlig, pas-

sionerad och alltid i fara att ryckas bort af sin inbillnings-

kraft. Han entusiasmerade sig genast för girondisterna, och



352 KONUNGADÖMETS FALL.

genom honom utverkade dessa, att Marseille med en skara

af sina i striderna mot grannstäderna öfvade sansculotter bi-

drog till samlingen af federerade i Paris. Innan de ankommo
— de hunno ej fram till federationsfesten — hade emellertid

girondisterna nu i sista stund börjat känna betänkligheter för

sina anarkiska bundsförvandter; ja obenägenheten för att segra

med deras hjälp framkallade t. o. m. hos dem ett monarkiskt

recidiv. Ministerkrisen den 10 Juli syntes nämligen kunna

bereda dem ett tillfälle att utan en revolution åter komma i

besittning af regeringsmakten: ville konungen tillsätta en ny

ministär efter deras sinne, voro de villiga att ännu en gång

göra ett försök med den konstitutionella monarkien. De sista

veckorna i Juli läto girondistcheferna upprepade gånger göra

Ludvig anbud och föreställningar i denna riktning, men han,

som naturligtvis ännu mindre ville hafva dem än de konsti-

tutionella att tacka för sin krona, afvisade dem snöpligt och

började återbesätta ministären med feuillanter. Då tänkte de

geuom ett dekret af den lagstiftande församlingen beröfva

honom kronan till förmån för hans son, under hvars omyn-

dighet de hoppades få sköta regeringen \ men de vidtogo ej

några förberedelser till en folkresning, ehuru de å andra si-

dan ej häller gjorde något för att hindra den.^ Med så myc-

ket större intresse egnade de sig åt försvarsverket, och härvid

firade Vergniauds vältalighet sina ädlaste triumfer. Ett hög-

stämdt och af ädel fosterlandskärlek genomandadt upprop till

franska folket, som nationalförsamlingen utfärdade i sammau-

hancr med förklaringen om fäderneslandets fara, var författadt

af honom, och den 24 Juli genomdref han, att ur rikets na-

tionalgarden skulle bildas bataljoner af frivilliga till arméernas

förstärkande. Dessa bemödanden blefvo ej fruktlösa. Yi hafva

i det föregående många gånger varit i tillfälle att iakttaga,

' Enligt Malouet m. fl. har äfven Malesherbes, men af omsorg för

konungens säkerhet, vid denna tid rädt honom att frivilligt afstå kronan

åt sin son.

^ Omdömet i texten gäller girondisterna såsom parti. Vissa medlem-

mars uppträdande var ännu mera oklart. Sä tänkte Barbaroux luta mar-

seillarne vid sitt intåg i Paris genast genomföra revolutionen, ehuru försö-

ket uppgafs, och sedan drog äfven han sig tillbaka. Om Pétion se nedan.



17 92 ÅRS FRIYILLIGA. 353

det revolutionens tidehvarf var en entusiasmens tid. Genom

de afvägjir, på livilka revolutionen råkade, skulle visserligen

till sist tron och hänförelsen förbytas i en misströstan och

likgiltighet, som beredde vägen för Napoleons envälde, och

redan hade många illusioner krossats. Men vid denna tid

lefde dock ännu hänförelsens eld i otaliga sinnen, och nu,

när fäderneslandet och alt hvad man hoppats af revolutionen

syntes hotade med undergång, slog denna eld ut i den renaste

låga. Den 22 och 23 Juli, då »fäderneslandets fara» prokla-

merades i Paris, var tilloppet därstädes af frivilliga, som an-

mälde sig till krigstjänst, så stort, att ämbetsmännen med

svårighet hunuo anteckna dem, och öfver hela landet fyldes

hastigt de frivilliga bataljonerna med ynglingar ur de mest

olika samhällsklasser.

Bland dem träffar man en mängd af de hjältar, hvilkas

namn sedan skulle outplånligt komma att inristas pä det mest

lysande bladet af Frankrikes krigshistoria: en Victor, Brune,

Friant, Joiirdan, Lannes, Masséna, Oudinot och Moreau;

vanligtvis utgångna ur ringa vilkor, erhöllo många af dem nu

o-enom sina kamraters förtroende sin första befordran. ' I denna

fosterländska rörelse samverkade feuillanterna med gironden,

men anarkiens verkmästare sökte genom att utså misstro mot

regeringen och generalerna dämpa de frivilligas entusiasm

och förmå dem att egna sig åt den inre omstörtningen i stället

för åt fäderneslandets försvar, och de frivilliga, som utgingo

ur den jakobinska pöbeln, kvarstannade också i allmänhet i

Paris, där de medverkade till upproret den 10 Augusti och

Septembermordens gräsligheter. Till detta slag af »frivilliga»

hörde de från Marseille uppkallade, värdiga stallbröder till

banditerna i Avignon. Hade massan af det franska folket

liksom dessa föredragit gatustrider och mördandet af värnlösa

fångar framför fäderneslandets försvar, då hade antagligen

den franska revolutionens oredor slutat liksom Polens med

landets undergång, men lyckligtvis skyndade i stället flertalet

af dess ungdom till gränsen för att med jublande hänförelse

kämpa mot verkliga fiender, och i dessa förhållanden ligger

' De frivilliga bataljonerna fingo välja sina officerare t. o. m. öfvei-st-

löjtnanter.

S. J. Boethins, Fransla revolutionen. 23
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förklaringen till, att revolutionen efter denna tid, medan den

i det inre urartade till skräckväldets skäudliga blodsorgier^

på samma gång gaf uppbof till en så lysande militärisk kraft-

utveckling: krigshärarna blefvo nu det högsta uttrycket för

det genom revolutionen pånyttfödda Frankrike; till dem ström-

made alt hvad folket egde kraftigast och mest entusiastiskt,

och därför kunde en gång ur dem, huru oordnade och odisci-

plinerade de ännu voro, utvecklas den segerrika armé, inför

hvilken det gamla Europa skulle komma att stå värnlöst,

till dess det själft, åtminstone delvis, låtit sig pånyttfödas

genom samma idéer, som först gifvit segerns kraft åt dess

motståndare. Och denna entusiasm, som skapade 1792 års

krigiska offervillighet, den erhöll äfven i sång en värdig tolk.

Detta år diktade nämligen en ung officer Mouget de Lisle i

Strassburg den sång, som blifvit så ryktbar under namnet

Marseilläsen. Orsaken till benämningen är, att den först

blef allmännare bekant genom att sjungas af de frivilliga

från Marseille på deras tåg till Paris, men i själfva verket

har den med dessa föga gemensamt. Hvad som däri möter

oss är nämligen ej den hatets och anarkiens ande, som besjä-

lade marseillarne, utan den rena frihets- och fosterlandskärlek,

som 1792 dref Frankrikes ädlaste söner till arméerna, och

därför har den också med rätta blifvit betraktad såsom det

genom revolutionen pånyttfödda Frankrikes nationalhymn. ^

Emellertid nalkades i Paris åtgörandets stund. Med hem-
lig triumf sågo pariserdemagogerna giroudepartiet draga sig

till baka från det omstörtningens verk, som det så länge

förberedt, och de voro ej sena att i stället rycka till sig

ledningen däraf, bvarvid de ej underläto att söka göra giron-

' Marseilläsen diktades redan den 24 April och på uppdrag af La-

fayettes vän Dietrich, mär i Strassburg. Kougets politiska ståndpunkt fram-

går däraf, att han under skräckväldet var förföljd (redan d. 18 Sept. 1793

utfärdade välfiirdsutskottet mot honom en häktningsorder). Han dog 1836.

Mortimer-Ternaux har påpekat, att vissa satser i Vergniauds ofvan omtalade

upprop och marseilläsen nästan alldeles likna hvarandra. Enhgt en uppgift^

som jag ej varit i tillfälle att kontrollera, skall i ett arbete: Le chant de
marseillaise et son véritable auteur af A. Loth, fullständigt bevisats, att

endast orden äro af de Lisle, hvilken lånat melodien frän tonsättaren Grison,
död 1787.
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disterna misstänkta. Verksammast vid upprorets organiserande

var Danton; hans stund hade nu omsider kommit, och han

försummade den ej. Den armé, som påräknades för företaget

var dels de parisiska pikbeväpnade sansculotterna, dels de ja-

kobinska federerade, hvilka kvarhöllos äfven efter den 18 Juli.

Ett utskott af de sistnämde, förstärkt med pariserdemagoger,

organiserade sig till en insurrektionsstyrelse^ och genom täta

besök i klubbarne, revolutionära folkfester och upprorsförsök,

som dock tillsvidare stannade vid blotta ansatser, höUos de i

den rätta stämningen. Efter deras ankomst var anarkien i huf-

vudstaden permanent. Den 30 Juli fingo de förstärkning af de

frivilliga från Marseille, 516 man starka. Barbaroux var dem

till mötes utanför staden, men de kommo snart helt och hållet

under ledning af pariserdemagogerna. Sitt intåg i hufvudstaden

högtidlighöUo de med att öfverfalla en afdelning af dess kon-

stitutionelt sinnade nationalgardister, af hvilka en mördades.

Samtidigt med att demagogerna sålunda organiserade sina

egna stridskrafter, lyckades de tack vare nationalförsamlingens

förblindelse desorganisera dem, som kunde påräknas till ord-

ningens upprätthållande. Sålunda stadgades den 6 Juli, att

i de större städerna äfven nationalgardenas stabsofficerare

skulle väljas af gemenskapen, den 15 bortsändes frånParis

alla linietrupper och ersattes med en gendarmkår, bildad

af de gamla, anarkiskt sinnade ceutergrenadiererna, och i det

parisiska nationalgardet intogos icke blott passivborgare utan

äfven federerade under förevändning att fylla luckorna efter

till kriget afgångua nationalgardister.

Emellertid var det ej nog att hafva en beväpnad styrka

till sitt förfogande; det suveräna folket borde äfven uppträda

för att gifva helgd åt upproret, och lämpliga organ härför

faun man i de parisiska sektionsförsamlingarna. ^ Från dessa

förstod den jakobinska pöbeln att genom våldsamheter och

förhandlingarnas utdragande bortskrämma hela den del af

befolkningen, som älskade att i lugn sköta sitt kall, och i syn-

nerhet lyckades detta, sedan nationalförsamlingen den 25 Juli

förmåtts att äfven till rikets primärförsamlingar utsträcka

beslutet om alla myndigheters permanens. Den 6 Augusti

* Se ofvan s, 249.
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lät Pétion i kraft häraf förklara, att de parisiska sektions-

församlingarna skulle ständigt (dag ocli natt) vara i verk-

samhet; därefter hade de anarkiska dagdrifvarne blott att

passa på tillfället, då sektionerna stodo tomma, för att i deras

namn lagstifta. Afven en centralmyndighet erhölls, i det

man (d. 17 Juli) tillät sektionerna att till stadshuset skicka

ombud (hommissarier) ; härigenom kunde det parti, som be-

herskade de förra, när som helst skapa en koramunalstyrelse

efter sitt sinne vid sidan af den lagliga.

Sådan var den revolutionära apparaten, och så snart her-

tigens af Braunschweig manifest blifvit kändt, sattes den i

gång. Konungens förräderi tqgs nu som en afgjord sak, och

detta ej blott eggade revolutionärerna, utan förlamade det

motstånd, som den öfriga befolkningen annars skulle satt

emot deras planer. Förgäfves sökte konungen besvärja stor-

men genom att (den 3 Aug.) för nationalförsamlingen uttala

sitt tvifvel om manifestets äkthet och betyga sin ifver for

bevarandet af konstitutionen samt landets oberoende. Det

enda möjliga räddningsmedlet: flyktplaner, som altjämt upp-

gjordes af de konstitutionella, bl. a. hertig de Liancoiirt och

fru Stael von Holstein, afvisade han och drottningen fort-

farande. Till det yttersta klängde de olycklige sig fast vid

det bedrägliga hoppet om de främmande arméernas ankomst

till Paris, och enligt vittnesbörd af Lafayette, Malouet m. fl.

skola de nu hafva sökt vinna tid härför genom att muta folk-

ledarne: Danton, Santerre o. s. v., men om dessa togo pen-

ningar, så skaffade de sig därigenom blott medel till upp-

roret*. Redan förut hade adresser och förslag om konungens

afsättning förekommit, ehuru de ej väckt någon större upp-

märksamhet, men den 31 Juli förklarade sektionen Mauconseil

rent ut, att den ej längre erkände Ludvig såsom konung,

och att den fem dagar därefter skulle uttåga för att delgifva

nationalförsamlingen detta beslut, d. v. s. resa sig, och den

3 Aug. frambar Pétion till församlingen en i sektionernas

namn af deras kommissarier uppsatt petition om Ludvigs af-

sättning och den verkställande maktens öfverlemnande åt en

af församlingen vald ministär. Det förra beslutet annullerade

' Se rörande frågan om Danton.s bestickligliet Sot V till denna bok.
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församlingen under förklaring att suveräniteten tillhörde hela

folket och ej en sektion; om petitionen uppsköt hon tillsvidare

att uttala sig, men antagligen hoppades girondisterna att

kunna utverka hennes bifall därtill för att sålunda utan eu

folkresning nä sitt mål. Då visade det sig den 8 Aug.,

att de ej beherskade församlingen. Lafayette var alt jämt

föremål för häftiga anfall, och slutligen hade Guadet mot

honom framstält en formlig anklagelse, men högern och cen-

tern förstodo då omsider, att de »genom att utlemna gene-

ralen åt hans anklagare, utlemnade sig själfva», och när

saken den nämda dagen skulle afgöras, uppträdde ej blott

Vaublauc utan äfven Pastoret till hans försvar, och han fri-

kändes med 406 röster mot 224.

Efter framställande af sektionernas petition hade Pétion

utverkat ett uppskof med den af sektionen Mauconseil annon-

serade resningen, men därvid hade förstäderna öppet förklarat,

att, om ej afsättningen den 9 Aug. var besluten, skulle det

då kl. 11 på aftonen bryta löst. Denna dag var sålunda den

sista frist som beviljats församlingen, men då befunnos högern

och centern ännu mera motspänstiga. Vid utgåendet från

Manégesalen hade nämligen föregående afton de deputerade,

som röstat för Lafayettes frikännande, blifvit skymfade, miss-

handlade, ja några varit nära att mördas af pöbeln, och de

klagomål, som nu framstäldes med anledning häraf, framkallade

den våldsammaste upphetsning. Då Girardin omtalade, att

han blifvit slagen, ropade en medlem af venstern: »Hvar?»

»Bakifrån», svarade Girardin, »lönmördare anfalla aldrig an-

norlunda», hvarpå han förklarade sig ej kunna rösta öfver

afsättningsfrågau utan att vara fri, och hela högern, ja t. o. m.

en del af venstern instämde häri. Då vågade gironden ej

häller nu låta frågan komma före, men majoriteten vidtog ej

några andra åtgärder till ordningens upprätthållande än att

inkalla Roederer och Pétion. Den förre erkände, att en res-

ning stod för dörren, men förklarade att den hanshe skulle

kunna hindras, och den senare gaf lugnande försäkringar.

Därefter åtskildes församlingen kl. 7 på aftonen såsom det

vill synas i den största förvirring, »lemnande fältet fritt åt

upproret».
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Med anstalterna till ordningens upprätthållande var det i

själfva verket alt annat än väl bestäldt. Departemeutal-

styrelsens kraft var efter händelserna i Juli ' bruten ; dess

procureur Roederer sympatiserade hälft om hälft med upproret;

med afseende på Pétions nit må det vara nog att nämna, att

lian följande året oöentligt erkände, att han för att ej hehöfva

uppfylla sin ämbetspligt på förhand af upprorets ledare ut-

verkat — sitt fängslande, och när dessa dröjde med att upp-

fylla sitt löfte, själf påminte därom! Nationalgardets då-

varande befälhafvare Mandat, en f. d. kapten vid franska

gardet, var emellertid fast besluten att göra sin pligt, och

under dagens lopp hade han så godt som aftvungit Pétion

de nödiga orderna för att få bevaka slottet med trupper.

Bland dessa funnos inga andra verkliga soldater än ett rege-

mente af 950 schweizare, som ministrarne trots påbudet om
linietruppernas afmarsch lyckats kvarhålla i stadens granskap.

De öfriga bestodo af det revolutionärt sinnade gendarmeriet

och 16 bataljoner nationalgarde, som bort utgöra 10,000 man,

men hvaraf icke halfva antalet infann sig. Af dem, som

kommit, var dessutom endast en del pålitlig, och till råga

på alt led nationalgardet brist på ammunition, som hade vägrats

det af polisens tjänstemän, under det att desse utdelat sådan

åt marseillarne

!

Mot midnatt rördes stormklockorna, och nu utkallades

med trumhvirflar nationalgardets bataljoner, somliga till slottets

försvar, andra till deltagande i upproret. Yid detta larm

samlades också så småningom nationalförsamlingen, och sam-

tidigt började sektionerna utse kommissarier, 3 från hvar,

hvilka såsom det hette skulle biträda kommunalstyrelsen. Af
protokollen är nu kändt, att åtminstone 20 sektioner ej alls

deltogo i dessa val, och att i de öfriga endast en handfull

valmän var närvarande; i en utgjorde de väljande blott 6

personer. Dessa kommissarier, som sades representera hela

det parisiska folket och skulle komma att spela en så ödes-

diger roll, representerade sålunda i verkligheten endast en

minoritet och voro själfva agitatorer af lägre rang såsom

tullbetjänten Huguenin, teaterbiljettkontrollören nu utgifvåren

' 8e ofvan s. 347.
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af det skändliga smutsbladet Pére Diichéne: Héberf. sko-

makaren Simon, juvelarbetaren Rossignol, advokaten Lhuillier,

skolläraren Leonard Bourdon o. s. v. Af de högre höllo sig

Bobespierre och Marat försigtigt undan, den senare så-

som vanligt i sin källare, säges det. Om den roll Danton

spelade äro uppgifterna motsägande. I allmänhet är man

ense om hans betydelse för upprorets åvägabringande, men

under detta låta några berättelser honom nästan öfver alt

vara tillstädes, andra åter hålla sig undan. Nu torde emel-

lertid få anses såsom bevisadt, att han på förnatten var verk-

sam i sin sektion, att han efter en kort hvila kl. 1 begaf

sig till stadshuset, och att han där jämte Manuel, hans för-

man men i själfva verket »hans högra hand», var själen i

alla sektionskommissariernas företag. Mera ovisst är, om han

var närvarande vid anfallet på slottet. Kl. 3 på morgonen

(den 10 Aug.) organiserade sig kommissarierna såsom ett utom-

ordentligt kommunalråd i en sal bredvid det lagliga. Presi-

dent blef Huguenin och sekreterare tidningsskrifvåren Tallien.

På tre skådeplatser utspelades nu det följande dramat,

nämligen Tuilerierna, nationalförsamlingen och stadshuset.

Den kungliga familjen: konungen, drottningen, de två bar-

nen och prinsessan Elisabet, vakade hela natten i statsrådsrum-

met och var omgifven af några damer, ministrarne. Mandat, Roe-

derer samt några andra kommunala tjänstemän. Af denna ly-

sande adel, som hvars högsta för att ej säga enda offentliga pligt

det betraktats att uppvakta konungens person, hade nu knappast

200 samlats till hans försvar, och dessa voro till största delen

bräckliga gubbar, men äfven i denna ödesdigra stund bevarade

de det gamla salongslifvets lätta ton. Man hörde dem skämta

öfver sin tämligen improviserade utrustning. Pétion infann

sig på förnatten, men begaf sig hastigt ut i trädgården, där

han uppehöll sig, tills han fick en förevändning att alldeles

aflägsna sig — genom en kallelse till nationalförsamlingen,

föranledd af den falska underrättelsen, att rojalisterne på

slottet hotade hans säkerhet ^

På stadshuset blefvo kommissarierna, stödda på en talrik

' På slottet uppsattes efter upprorets seger en fana med inskrift : »Här

var Paris' mar nära att blifva mördad natten den 9 och 10».
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vakt af* väpnade sansculotter, snart oinskränkta herrar, och

därmed hade upproret erhållit en öfverstyrelse. Deras ange-

lägnaste omsorg var att jämna vägen därför genom att om-
intetgöra Mandats försvarsplan, och därvid begagnade de sig

af det lagliga kommunalrådet, som under ordförandeskap af

fysikern professor Cousin, blott blef en marionette i deras

hand. På befallning af denna myndighet aflägsnades en ar-

tilleripostering, som Mandat placerat på Pont Neuf, och Mandat

själf fick upprepade gånger befallning att infinna sig i stads-

huset. I det längsta motstod han, men slutligen (omkr. kL

5 på morgonen) öfvertalade honom Roederer att lyda. Här-

med var hans öde afgjordt. Efter ett kort förhör inför den

lagliga kommunalstyrelseu greps han af väpnade sansculotter

och släpades inför kommissarierna. Dessa underkastade honom
en fruktansvärdare inkvisition, utnämde i hans ställe Santerre

till öfverbefälhafvare, uppmanade honom att själf gifva order

om aflägsnandet af hälften af de till slottets försvar samlade

trupperna samt läto slutligen fängsla honom, när han vägrade

att lyda. Kommunalrådet, som vågade anmärka, att häkt-

ningsorder lagligen endast kunde utfärdas af fredsdomare,

fick til] svar, att, när folket reser sig, återtager det alla sina

uppdrag, och att de (kommissarierna), såsom dess represen-

tanter, ensamma voro alt, och denna grundsats vändes omedel-

bart därefter mot kommunalrådet själft, som nu gjort sin

tjänst: det förklarades suspenderadt, och dess befogenhet öfver-

togs af kommissarierna. Det nya rådets första åtgärd blef

att sända Mandat till ett annat fängelse (VAhhaye). De, som
utförde uppdraget, dödade honom emellertid genast på order

af Danton med ett pistolskott ^ Därefter fick Pétion ändtligen

sin önskan uppfyld. På befallning af det nya rådet blef han

stäld under bevakning, hvilket han genast meddelade öfriga

myndigheter, afsägande sig alt vidare ansvar.

Sedan fältet sålunda var öppet, anryckte förstädernas

kolonner blandade med marseillare -- dock utan Barbaroux —
och andra federerade. Santerre stannade som en försigtig gene-

' Enligt Dantons egen uppgift (under sin rättegång): »Je fis larrét de

mört contre Mandat». Anteckning af den vid rättegången närvarande
Topino-Lebrim.
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ral i stadshuset, öfverlernnande ät andra, såsom Dantons vän

notarien Westerman, att gå i spetsen för anfalle^. Framemot
åttatiden på morgonen anlände upprorshärens avantgarde till

Karrusellplatsen och började belägra porten till slottets borggård.

En timme förut hade konungen för att upplifva modet

hos sina försvarare själf begifvit sig ut för att inspektera

dem. Af några mottogs han med lefverop, men andra tego

eller ropade: »ned med vetot!» »ned med konungen I» Då
han nedstämd och utmattad återkom, erhöll han underrättelse

om hvad som tilldragit sig på stadshuset, och kort därpå

började folkmassan försöka intränga i slottet. Här herskade

blott villrådighet och förvirring. Roederer trodde ej, att de-

partementalstvrelseu, utan blott kommunalstyrelsen hade rätt

att proklamera upprorslagen, men den sistnämda styrelsen

var upplöst, och Mandats död hade fullständigt förlamat

nationalgardet. Slutligen framträdde Roederer inför konungen

och förklarade i departementalstyrelsens namn, att den kung-

liga familjens enda räddning vore att söka skydd hos national-

församlingen, och då drottningen med förtrytelse motsatte sig

ett så fegt beslut, utropande: »Således äro vi då ensamma!»

inföll han: »ja ensamma, försvaret är omöjligt!» På konun-

gens ai.märkning, att det ej var mycket folk på Karrusell-

platsen, svarade han, att förstäderna voro i antågande, och

efter ett kort betänkande yttrade Ludvig slutligen: »Låtora

oss gå, må vi gifva äfven detta yttersta prof på uudergifven-

het!» Klockan var då något öfver 8 f. m. Främst i det

sorgliga tåget gick Roederer och hans ämbetsbröder, därefter

kom den kungliga familjen, förd af ministrarne och uppvaktad

af prinsessan de Lambcdle och guvernanten fru de Tourzel.

300 nationalgardister och 150 schweizare medföljde som eskort.

Till en början mötte inga svårigheter, men ju närmare man
kom Manégesalen, ju mer tilltog trängseln och ju vildare och

hotfullare blef folkmassans beteende. Omedelbart före de

kungligas ankomst hade i närheten af Manégesalen den sedan

Oktoberdagarna bekanta Théroigne Méricourt i spetsen för en

pöbelhop öfverfallit och mördat några under natten anhållna

rojalister, hvilkas hufvuden nu kringburos på pikar ^ Slutligen

' Det egentliga föremålet för Théroignes raseri var den spirituelle med-
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lyckades nian franiemot kl. 10 öppna en väg in till försam-

lingen, hvarpå konungen framträdde och yttrade: »Jag kommer
för att hindra ett stort brott; jag tänker att jag ej kan vara

mera i säkerhet än bland er». »Sire», sade Vergniaud, som

innehade presidentsplatsen, »ni kan räkna på nationalförsam-

lingens fasthet. Vi hafva svurit att dö, upprätthållande folkets

rättigheter och de lagliga myndigheterna». Emellertid för-

klarades det, att konungen ej lagligen kunde närvara vid

öfverläggningarna, hvarför han genast med sin familj inhystes

i ett trångt sidorum, som vanligen var anvisadt tidningen

Logografens snabbskrifvare.

Ehuru Ludvig öfvergaf slottet, hade han dock ej gifvit

trupperna order att göra det. Förmodligen trodde han, att

folkmassan, om den fann slottet fortfarande bevakadt, men
honom borta, skulle rygga tillbaka för ett anfall och således

upproret af sig själf afstanna, men hans bortgång åstadkom

en allmän upplösning inom nationalgardet: en del återvände

till sina hem, andra öfvergingo till de upproriska, och dessa

å sin sida trängde och trängdes fortfarande framåt. När deras

hufvudkolonn ankom till Karrusellplatsen, utrymdes borggår-

den af schweizarne, som drogo sig in i slottet. De upproriske

f(5ljde efter, nationalgardets kanoniärer, som kvarstannat på

borggården, förenade sig med dem, och likaledes afföllo gen-

darmerna, som följt schweizarne in i vestibulen. Endast det

inre af slottet höll ännu stånd, bevakadt af 800 schweizare,

omkring 100 trogna nationalgardister och en handfall adels-

män; flertalet af adelstruppen hade dock samtidigt med ko-

nungen aflägsuat sig. Schweizarne önskade undvika en onyttig

strid, men ville dock ej lyssna till de upproriskes uppmaningar

att gifva sig. Under förhandlingarna härom aflossades ett

pistolskott. Då, omkring kl. half 11 f. m., började schwei-

zarne, som bevakade trappan, skjuta ned i vestibulen, och

vid ljudet af skotten gåfvo deras kamrater eld genom fön-

arbetaren i Actes des apötres: Suleau, hvars skarpa penna ej skonat den

revolntionära amazonen. Hon bar själf hand på honom. Théroigne ädrog

sig sedan under Robespierres välde i sin ordning de dä herskande anar-

kisternas onåd och underkastades en skymflig behandling (offentlig basionad).

Hennes regellösa och i>assionerade lif slutade i vansinne.
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stren, hvarpå folkhopen i slottets närhet hastigt grep till

flykten. Schweizarne gjorde därpå ett utfall och rensade

Karrusellplatsen ; endast nationalgardets kanoniäver höUo stånd

och öppnade, skyddade af de hus, hvarmed denna plats då var

belamrad, en kanonad, som nödgade schweizarne att återvända

till Tailerierna. På båda sidor fortfor man sedan att på af-

stånd beskjuta hvarandra, och därunder råkade husen på Kar-

rusellplatsen i braud. Då ankom ^/^ timme efter stridens

utbrott ett sändebud, som konungen, så snart skotten läto

höra sig, affärdat med order till schweizarne att utrymma

slottet. Dessa lydde och aftågade i full militärisk ordning

genom Tuileriträdgården. Först fem minuter därefter in-

trängde folket i slottet, och detta blef sålunda ej eröfradt,

utan på konungens hefallning öfvergifvet af sina försvarare.

Angriparne delade sig nu. Under det att det värsta afskum-

met : de fege, som under striden hållit sig undan, och en mängd
prostituerade kvinnor, stannade for att plundra, skyndade de

modigare att förfölja schweizarne. De i Tuileriträdgården

placerade nationalgardisterne, som hittills förhållit sig neutrala,

började äfven beskjuta desse. Schweizarne delade sig då. Om-
kring hundra ryckte mot Manégesalen, där deras ankomst

uppväckte stor förskräckelse, men på konungens befallning

nedlade de tillika med dem, hvilka eskorterat honom, sina

vapen och instängdes uti feuillanterklostrets närbelägna kja^ka.

De öfriga sökte bana sig väg till Champs Elysées, men an-

fallna från alla sidor dukade de på den nuvarande Place de

la Concorde (då Place de Louis XV) nästan alla under för

öfverm.akten.

Ihider tiden var det af försvararne öfvergifua slottet skå-

deplatsen för de ohyggligaste och skamligaste uppträden.

Slottets kvinliga invånare skonades visserligen, sedan en mar-

seillare hejdat sina kamrater med utropet: »man dödar ej

kvinnor!» * men de schweizare, som i följd af sina sår eller

' Bland de sålunda räddade var madame de Campan. Anmärkas ma,

att utom den nämda marseillaren äfven nägi*a andra af >folket» visade en

skymt af mänsklighet, i det de skonade och beskyddade konungens läkare.

Några af de plundrande buro äfven sitt l)yte till nationalförsamlingen.
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någon annan orsak blifvit efter, nedgjordes utan försköning
',

och samma öde öfvergick hofvets manliga betjäning. Adels-

männen och nationalgardisterna lyckades emellertid rädda sig

genom en bakväg. Mördandet åtföljdes af en sannskyldig

brutalitetens orgie. Slottets vinkällare plundrades, och i prakt-

gemaken bedref hopen alt möjligt ofog. Dyrbarheter af oer-

hördt värde stulos och möblerna förstördes; rusiga karlar

iklädde sig kröningsdrägten och satte sig på tronen ; det kvin-

liga afskummet prydde sig med drottningens kläder, vältrade

sig i hennes säng och behandlade de mördades lik på ett

sätt, som ej kan beskrifvas. Under alt detta grep elden om-

kring sig på Karrusellplatsen ; hela det stolta slottet hotades

med tillintetgörelse, och folkmassan hindrade de släcknings-

anstalter, som nationalförsamlingen anbefalde. Först sedan

ledningen af dessa anförtrotts åt Bastiljens nedrifvare, den

»patriotiske» byggmästaren Palloy, fick släckningsarbetet verk-

ställas "-.

Emellertid var det ej blott i Tuilerierna, som upproret

triumferade. Hela denna dag var Paris prisgifvet åt en blodig

anarki, som kräfde talrika offer. Det ädlaste bland dessa var

Clermont-Tonnerre, som på gatan öfverfölls och mördades af

en rasande folkhop. Det största slagtandet egde rum, då en

skara schweizare, som skulle föras till ett annat fängelse, mör-

dades af folkmassan.

Nationalförsamlingen fick nu dyrt umgälla, att hon till-

låtit desorganiseraudet af alla den lagliga ordningens skydds-

värn. Det segrande upproret erkände henne visserligen till

namnet såsom den högsta lagliga myndigheten •'^, men i

verkligheten var hon fullständigt i dess våld. Omkring

' De sålde emellertid sina lif dyrt nog. Dock har den revolutionära

mytdiktningen betydligt öfverdrifvit antalet af »ofiren» pä »folkets» sida.

Från stridens olika skeden hafva de vanligen uppgifvits till 5,000, men
Mortimer-Ternaux har tydligt uppvisat, att hela antalet döda ej var stön-e

än 100 och svårt särade 60, af hvilka siffror ungefär hälften komma på

parisarne och hälften pä de federerade.

^ Palloy fick sedan uppdrag att reparera slottet, hvarvid han emeller-

tid visade sig ej blott oskicklig utan också omättligt dyr.

^ Kommunalrådet lät Huguenin i spetsen för en deputation förklara,

att »folket ånyo beklädde de deputerade med sitt förtroende».



KONUNGEN SUSPENDERAS. 365

hennes lokal böljade förvildade pöbelhopar, mot hvillxa hon

ej hade några försvarare; utan att kunna hjälpa nödgades

hon bevittna, huru oupphörligt nya blodsdåd begingos; nära

-/a af hennes medlemmar hade af fruktan eller afsmak öfver-

gifvit sin post, och de återstående hade blott att till Jagar

förvandla de petitioner, som framstäldes till henne af den nya

kommunen eller de af anarkisterna beherskade sektionerna.

Det vigtigaste af dessa beslut var det, som satte inseglet på

dagens verk. Från Logografens loge fick den kungliga fa-

jniljen åhöra, huru Vergniaud i det utomordentliga utskot-

tets namn föreslog och församlingen beslöt »en sträng åt-

gärd, som händelserna gjort oundviklig», nämligen att konun-

gen, på grund af »det misstroende som hans uppförande

uppväckt under ett i hans namn mot konstitutionen och det

nationella oberoendet företaget krig», skulle suspenderas, tills

ett nation alkonvent (convention nationale) beslutit om landets

öde'. Därefter tillsatte församlingen en provisorisk regering.

De tre afskedade girondeministrarne, Roland, Claviére och

Servan fingo inträda däri med återtagande af sina förra port-

följer. Utrikesminister blef Lehrtm och sjöminister Monge^

båda girondister, men justitieministern togs ur det parti, som

dagen egentligen tillhörde: det hX^i Danton-. De förra mi-

nistrarne fängslades och en af dem, krigsministern d^Ahan-

court, stäldes inför krigsrätten i Orleans. Slutligen kunde

församlingen kl. half fyra på morgonen den 11 Aug. åtskiljas,

och den kungliga familjen fick då för den återstående delen

af natten utbyta Logografens loge mot några celler i feuillan-

terklostret.

Genom den provisoriska regeringens upprättande skulle

' Ehuru antaget under piitrvckning af upproret, visade dock detta

beslut en viss själfständigliet, ty talrika petitionärer hade yrkat pa ko-

nungens omedelbara a/sättning. Vergniaud häfdade emot dera hela

landets rätt att fä deltaga i afgörandet af denna fräga. Att girondisterne

äfven nu tänkte sig möjligheten af ett regentskap, synes framgå af, att de

läto församlingen besluta tillsättandet af en guvernör för kronprinsen. Detta

beslut fick dock ej någon verkställighet.

^ Det är dessa va] som visa upplösningen inom församlingen: blott

284 röster afgåfvos — Danton erhöll däraf 222.
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det kuuua tyckas att giroodisterne nått sitt mål, men de fingo

nu erfara, att segerns frukter ej tillfalla de tveksamma. Dan-
ton, som gjort hvad de ej vågat: organiserat upproret, blef

situationens herre; hans kamrater i regeringen hade endast

att tjänstgöra såsom en dekoration åt hans och de öfriga pa-

riserdemagogernas välde. Det samma blef äfven förhållandet

med en annan förbrukad storhet: Pétion. Först den 11 Aug.

återfick han på nationalförsamlingens och sina egna ifriga

föreställningar friheten, och då han nu åter trädde i tjänst-

göring, fann han sig fullkomligt maktlös gent emot det själf-

tillsatta kommunalrådet, inom hvilket han ej ens fick presi-

dera. Under de närmaste dagarna efter upproret lät detta

komplettera sig med ytterligare 3 kommissarier från hvar

sektion, hvarefter det den 13 Aug. officielt antog namnet
kommunens generalråd. Bland de nyvalda var Robespierre,

som den 10 på aftonen i jakobinerklubben tillegnat sig en

del af dagens ära, och han förstod att bemäktiga sig den

högsta ledningen inom det fruktansvärda rådet. Dess profet

blef Marcit. Ingen sektion hade valt honom till sin kom-
missarie, men kommunalrådet gaf honom i sin sal en särskild

tribun, hvarifrån han, en ny Peter af Amieus, ej tröttnade att

i den rousseauska troslärans namn predika blodigt korståg

mot alla otrogna. Äfven Manuel^ som alt mer lät sig dragas

in i den parisiska anarkismens hvirfvel, erhöll jämte sina nya

substitut: Héhert (Dantons efterträdare) och f. d. skådespe-

laren Billaud-Varennes, ett ej obetydligt inflytande.

Genom denna kommunalstyrelse uppnådde nu de parisiska

demagogerna, åtminstone för en tid, målet för sin lystnad: en

oinskränkt och okontrollerad makt ej blott öfver hufvudstaden

utan öfver hela Frankrike. Girondisterne hade trott, att ko-

nungadömets fall skulle lägga suveräniteten i folkrepreseuta-

tionens händer; i stället bereddes därigenom tillfälle åt en

blott kommunal styrelse, och därtill en olaglig sådan, att till-

rycka sig en verklig diktatur K

Hämd på alla, som hittills stått i vägen för deras välde,

var det första ordet på de nya tyrannernas program, och då

' Det nya väldet invigdes med att i Paris statyerna af Frankrikes gamla

konungar nedstörtades. Nationalförsamlingen förmåddes att den 14 Aug. ej
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konungen varit den förnämste representanten för den hittills-

varande samhällsordningen, blef deras angelägnaste omsorg

att försäkra sig om hans person. Redan den 10 Aug. hade

kommunalrådet fordrat hans fängslande, och församlingen hade

med anledning häraf befalt, att grefvens af Provence f. d.

residens, Luxemboargpalatset, skulle iordningställas till förva-

ringsort åt den kungliga familjen, som under tiden fortfarande

tillbragte sina dagar i Logografeus loge och sina nätter i

feuillanterklostret, men den 12 Aug. tvangs hon af rådet att

lofva de höga fångarnes utlemnande till de parisiska myndig-

heterna, och dessa läto den följande dagen inspärra dem i det

åldriga och dystra Tempeltornet (le Temple).

Med afseende på de kungliga personerna nöjde sig dikta-

torerna på stadshuset för tillfället med vissheten att hafva

dem i sitt våld, men på konungadömets vänner ville de hafva

en omedelbar hämd, och för detta ändamål önskade de en

utomordentlig domstol af parisiska »patrioter» med oinskränkt

makt öfver lif och död eller med andra ord: de önskade, att

det segrande partiet under lagens sken, men med kränkning

både af dess ande och dess former skulle fritt få tillintetgöra

de besegrade. Nationalförsamlingen hade den 11 beslutit, att

schweizarne skulle dömas af en krigsrätt, men den 14 genom-

dref kommunalrådet, att detta beslut återtogs. I stället stad-

gade församlingen då, att alla deltagarne i »hofvets samman-

svärjning» skulle dömas af de vanliga domstolarne, biträdda af

för tillfället utsedda jurymän, men ej häller detta var nog.

Den följande dagen infann sig Robespierre i spetsen för en

deputation och fordrade äfven utomordentliga, af Paris' sek-

tioner valda domare samt vadrättens upphäfvande. Det senare

bifölls, men ej det förra. Då kom den 17 en ny deputation

från kommunalrådet, hotande med en ny resning, och då för-

samlingen ändock tvekade, förnyades hotelsen af sektionernas

ombud för juryvalet, hvarpå församlingen föll till föga. Så till-

kom det s. k. trihunalet af den 17 Augusti, föregångaren till

det ryktbara revolutionstribunalet^ Robespierre valdes till

blott godkänna denna vandalism utan äfven utsträcka den till hela riket

och till minnesmärken (t. o. m. på enskilda hus) från feodalismen.

' Meningen var dock ej, att detta tribunal skulle döma högmålsbrott



368 KONUNGADÖMETS Fx\LL.

den förste af dess 8 domare, men han emottog ej uppdraget,

emedan han ej ville lemna sin inflytelserika plats i kommu-
nalrådet'. Den 21 Aug. afrättades det första oiFret, en obe-

tydlig skrifvare. Bland de följande märkas La Porte, inten-

denten för Ludvig XVI:s civillista.

Afrättningarna egde ej, såsom förut varit brukligt, rum

på Gréveplatsen utan på Karrusellplatsen, »emedan brottet

borde straffas, där det begåtts», och de verkstäldes medelst

den nyligen införda guilofinen-. Paris' bödel Sanson invigde

härmed sin storartade verksamhet i den revolutionära despo-

tismens tjänst. Bestyret att uppspåra offren öfverlemnades åt

en den 11 bildad »öfvervaknings»- eller »exehutionskomité»,

bestående af polistjänstemännen Panis och Sergent samt tvänne

af kommunalrådets egna medlemmar Jourdeuil och Duplain,

och denna nya inkvisition, biträdd af frivilliga »patrioter»,

började fylla fängelserna. Genom en den 11 besluten polislag,

som gaf de kommunala myndigheterna rätt att med förbi-

gående af fredsdomarne häkta alla misstänkta, samt genom

att (d. 15) förklara emigranternas familjer för gisslan jämnade

församlingen vägen för dess verksamhet, och ett synnerligt

tacksamt fält därför fick den bland de edvägrande presterna.

I och med konungens suspension hade man gifvit gällande

kraft åt de lagar, på hvilka han vägrat sin sanktion, således

äfven åt den af d. 27 Maj 1792, men denna gjorde ej längre

i allmänhet, utan riksrätten bekräftades i denna funktion genom en lag af

den 25 Aug. Då församlingen den 29 Aug. beslöt ätal mot Barnave, A.

Lameth och nägra f. d. ministrar — däribland Duport du Tertre, Mont-

morin, Duportail och Bertrand de Mollcville — liänvisade hon dem till

riksrätten. Bertrand lyckades emellertid undkomma till England. Han åter-

kom under restaurationen, men bemöttes illa. Duportail dolde sig och

flydde till Amerika. Om Montmorin, som församlingen redan den 21 lätit

fängsla, se nedan. Barnave och Duport voro ej i Orleans, då Fourniers

band infann sig där (se nedan).

^ Själf uppgaf han äfven såsom skäl, att han ej ville vara domai^e

öfver sina egna fiender. I Ajml 1792 hade han afsagt sig sin plats såsom

åklagare (se ofvan s. 299).

^ Den var uppfunnen af en läkare Guilotin, medlem af den konsti-

tuerande församlingen, och dess bruk hade af humanitetsskäl påbjudits genom
en lag af den ^n

^^ Mars 1792.
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till fyllest. Den 26 föreslogs af Cambon och Lacroix, att alla

edvägrande prester, som ej inom 14 dagar lemnat riket, skulle

deporteras till den osunda kolonien Guyana; förgäfves bekäm-

pade Vergniaud och hans meningsvrm den protestantiske pre-

sten Lasource i mänsklighetens namn detta förslag; det blef

genast antaget, och exekutionskomitéen gaf däråt en sådan

tillämpning, att den tillsvidare inspärrade alla i Paris påträf-

fade edvägrande prester.

Alldeles utan gensägelse underkastade sig emellertid lan-

det ej den parisiska revolutionen, ej häller nationalförsamlin-

gen kommunens välde. En mängd departementalstyrelser pro-

testerade formligt mot omstörtandet af den författning, nationen

gifvit sig, men folkets passivitet, föranledd af farhåga för

bofvets förräderi, af vidskeplig vördnad för de revolutionära

slagorden samt af århundradens vana att blindt underkasta

sig maktens innehafvare, gjorde deras ansträngningar frukt-

lösa. Det kraftigaste motståndet försöktes af Lafayette. Ome-
delbart efter upproret hade församlingen ur sin egen krets

sändt kommissarier till arméerna för att förmå dessa att un-

derkasta sig den nya ordningen. Biträdd af de lokala

myndigheterna i Sedan lät Lafayette fängsla de till honom
aftardade och uppmanade sin armé och närgränsande departe-

mentsmyndigheter till trohet mot författningen, men dessa

föllo undan och de öfriga generalerna visade sig tveksamma

eller förklarade sig — såsom Dumouriez — för revolutionen;

äfven bland trupperna visade sig meningsskiljaktighet; då

uppgaf Lafayette för att ej till det yttre kriget lägga ett

inbördes alla tankar på motstånd och begaf sig, åtföljd af

21 anhängare, den 19 Aug. öfver gränsen ^ S. d. beslöt natio-

nalförsamlingen hans försättande i anklagelsetillstånd.

' Flyktingarne fängslades af de österrikiska trupperna. De öfriga blefvo

snart nog frigifna, men Lafayette och tre andra medlemmar af den kon-

stituerande församlingen: A. Lameth, Latonr-Maiibourfj ocli Bureaux
de Pnsy utlemnades till Fredrik Wilhelm af Preussen, som vanhedrade sig

genom att hälla dem i ett svårt fängelse. Efter 3 är frigafs Lameth, men
de tvä andra, som vid freden i Basel äterlemnades till Österrike, fingo ända

till freden i Campo Formio 1797 försmäkta i Olmiitz' statsfängelse. La-

fayette kunde ej förmås att tjäna Napoleon, tog verksam del i 1830 års

revolution och dog 1834.

Ä. J. Boetliius, Franska revoluiiomn, 2:a uppl. 24
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Det första försök af nationalförsamlingen att inskränka

(let revolutionära kommunalrådets makt skedde den 11 Aug.,

då hon anbefalte den upplösta parisiska departementalstyrel-

sens reorganisation. Genast afgick Robespierre med en de-

putation för att protestera mot, att på detta sätt en myndig-

liet sattes öfver de ämbetsmän, »som folket själft valt, hvilka

borde hafva hela den maktfullkomlighet, som tillhör suverä-

nen», cch detta var nog för att framtvinga en förklaring, att

det parisiska kommunalrådet hädanefter endast med afseende

på uppbördsväsendet behöfde stå under departementalstyrelsens

uppsigt. Det oaktadt sökte diktatorerna på stadshuset hindra

sektionerna från att förrätta valet, och då detta omsider egt

rum, kallade de (d. 22 Aug.) inför sig de valde och nödgade

dem att afstå från titeln: departementets direktorium. Detta

syntes dock t. o. m. åtskilliga medlemmar af berget väl starkt,

och församlingen hörsammade ej rådets uppmaning — äfven

den framförd af Robespierre — att gifva sin bekräftelse därpå.

Då gensagor mot kommunalrådets välde vid denna tid fram-

stäldes från några sektioner, vågade hon i stället försöket att

alldeles befria sig frän denna fruktansvärda rival, i det hon

den 30 Aug., förnämligast på tillskyndelse af girondisterua,

befalte att rådet af den 10 Aug. skulle ersättas genom ett

nytt, bestående af 2 kommissarier från hvarje sektion.

Innan vi redogöra för utgången af den härmed började

striden, måste vi gå något tillbaka.

Först den 12 Augusti (2 dagar efter konungadömets

fall!) hade den tyska härens förtrupper öfverskridit gränsen,

och den 20 började hufvudhäreu belägra den lilla gränsfäst-

niugen Longwi, som kapitulerade den 23. Underrättelsen

härom framkallade i Paris den största förskräckelse. Då upp-

trädde den nye justitieministern Danton d. 28 Aug. i natio-

nalförsamlingen. »Det är», yttrade han, »endast genom en

stor konvulsion, som vi tillintetgjort despotismen i hufvudsta-

den; det är endast genom en nationell konvulsion, som vi

kunna förjaga despoterna. Vi böra göra ett förfärligt krig.

Det är tid att tillsäga folket att i massa störta sig på fienden.

. . . När ett fartyg gör skeppsbrott, kastar besättningen alt i

hafvet, som hotar dess säkerhet; så bör ock alt, som kan skada
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nationen, utkastas ur dess sköte . . . funnes det 30,000 förrä-

dare att fängsla, böra de fängslas i morgon.» Den slutsats,

hvartill han kom, var att begära tillåtelse för de parisiska

myndigheterna att få anställa husvisitationer för att söka efter

— vapen, och detta till utseendet oskyldiga förslag, för hvilket

Danton förut vunnit sina medregenters bifall, antogs genast.

Följande dag fick man emellertid se dess verkliga innebörd.

Kommunalrådet och exekutionskomitéen läto spärra alla utgån-

gar från staden, förbjödo all kommunikation på dess gator,

ålade alla dess invånare vid risk att auses misstänkta att

stanna hemma. Det bullrande Paris blef liksom en utdöd

stad, men kl. 10 på aftonen afbröts plötsligt den dystra öds-

ligheten af en långt hemskare rörelse. Eskorterade af beväp-

nade skaror af federerade eller parisiska sansculotter, började

utsedda kommissarier från hvarje sektion undersöka husen.

Hvad man fann af vapen var en obetydlighet, men under de

utskickades händer försvunno dyrbarheter och penningar i

mängd, och de olyckliga egarne fingo vara glada, om de und-

sluppo härmed, ty det byte, som i synnerhet söktes, var —
människor. Alla, som misstänktes för att vara anhängare af

konungadömet — det konstitutionella lika väl som det oin-

skränkta, alla edvägrande prester, alla som stodo i något när-

mare förhållande till hofvet eller emigranterna, ja alla, som

egde någon personlig ovän bland de anarkiska banden, alla

dessa, män och kvinnor om hvarandra, blefvo, om de anträf-

fades och ej lyckades mata »patrioterna», bortsläpade till de

under komraunalstvrelsens vård stående fäncrelserna. Hela an-

talet af dem, som genom detta vidunderliga återupplifvande af

den gamla regimens lettres de cachet fängslades under dessa

tvänne ohyggliga dygn — ty sä länge varade undersöknin-

garna — har beräknats till åtminstone 3 000, men en betydlig

mängd af dessa lyckades undkomma •.

Sådan var ställningen, då nationalförsamlingen företog

' Bland dem, som lyckades hälla sig dolda under undersökningarna,

voro Terrier-Monciel (hos Morris) och Malouet. De flydde båda till Eng-

land
; den senare tjänade (med bevarad själfständighet) Napoleon — prefekt

i Antwerpen 1803, statsråd 1810 — och blef vid restaurationen 1814 sjö-

minister, men dog s. ä.
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sitt ofvan omtalade angrepp mot diktatorerna på stadshuset.

För dessa gäl de det härvid ej blott att behålla makten utau

äfven ett materielt rof. Nationalförsamlingen hade stält stora

summor till deras disposition — bl. a. nära 6 millioner för

polisutgifter — och dyrbarheter från Tuiierierna och en mängd
andra offentliga byggnader hade anförtrotts åt deras vård.

Att de missbrukat detta förtroende till den fräckaste plun-

dring, är fullt bevisligt, och nu lät församlingen den 31

Augusti sitt upplösningsdekret från den föregående dagen åt-

följas af en befallning att inom 2 dagar redovisa för de nänida

dyrbarheterna. Då mognade hos dem och deras vänner den

djäfvulska planen att genom massmord på de fångade roja-

listerna på en gång tillfredsställa sitt hat och slå hela sam-

hället med en sådan skräck, att ingen mer skulle våga antasta

deras välde. Till detta beslut torde äfven hafva bidragit, att

tribunalet af den 17 Aug. ej visat sig vara ett så säkert mord-

redskap, som man beräknat, ty det frikände åtskilliga ankla-

gade (bl. a. den 31 Aug. guvernören på Fontainebleaus slott

Liice de Montmorin, en slägtiug till ministernj. Hvad
maktfrågan angår afsåg den for öfrigt ej blott Paris. Kunde

mördandet utsträckas till hela landet — och vi skola snart

se, att försök gjordes i denna riktning — hoppades man, att

det anarkiska partiet skulle kunna med skräck beherska de

omedelbart förestående valen till konventet och därmed för-

säkra sig äfven om framtiden.

Så framträdde nu fullt utvecklad denna alt förstörande

anarki, hvilken vi sett födas samtidigt med revolutionens

sträfvanden efter en verklig frihet, till hvilken dennas vänner

under revolutionens första tider måst taga sin tillflykt mot

reaktionen, till hvilken girondisterne vädjat mot konunga-

dömet, och för hvilken både den konstituerande och den lag-

stiftande församlingens ideologer mot sin vilja jämnat vägen.

Med den 10 Augusti var dess seger gifven; nu stod man i

begrepp att iuhösta frukternjL Denna företeelse hade sin

teoretiska grund i rousseauismens folkliga statsdespotism

och trånga dogmtro, ja t. o. m. i dess optimism : när man
utgick ifrån att verldeus tillstånd måste vara harmoniskt,

om blott folkväldet genomfördes, så antogs orsaken till alla
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olyckor ligga hos den allena saliggörande samhällslärans mot-

ståndare, och tillintetgörandet af dessa upphöjdes därför till

en pligt mot mänskligheten, på samma gång som en dylik

handling ansågs ligga inom det allsmäktiga folkväldets befo-

genhet. I denna batfalla ofördragsamhet likna den franska

revolutionens anarkister den religiösa fanatismens apostlar,

och i inkvisitionens blodsmän hafva de sina värdiga förebilder.

Jämför man den franska revolutionen med den första engel-

ska, så spelade anarkisterne under den förra samma roll som

det independentiska partiet under den senare: med frihet me-

nade båda blott sitt partis välde, och i frihetens namn för-

grepo de sig på alla frihetens grundsatser; men här var ock

en väsentlig skiluad : independenterna voro ett religiöst, aske-

tiskt parti, och ehuru de för en tid förstörde sitt lands frihet,

stärkte de dess sedliga kraft. Af encyklopedismen hade åter

de franske anarkisterne lärt sig anse egennyttan och njut-

ningslystnaden såsom den högsta principen, och därför blef

deras välde ett de lössläppta lustarnas pandaemonium. Prak-
tiskt har därför revolutionens anarkism sin förklaring i den

mänskliga naturens lägre sidor. I hvarje samhälle finnas elän-

diga, som helt skulle följa dessas drifter, om blott ej häfd

och samhällsordning reste skrankor i deras väg. Här voro

alla sådana nedrifna, och därför fingo de samhällsfientliga

elementen fritt spel. Diktatorerna pä stadshuset och deras

drabanter äro egentlioren blott att anse såsom ett band af

skurkar, som, ledda af maktlystna fauatici såsom Robespierre

och den halfförryckte Marat, begagnade sig af samhällets

upplösning för att rycka till sig makten och ej skydde något

medel för att bibehålla den.

Men de gräsligheter vi nu gå att skildra kunna ej ute-

slutande förklaras ur det 18:de århundradets filosofi och män-

niskonaturens allmänna egenskaper; de hafva äfven sin grund

i nationella egendomligheter. Det franska folklynnets nervo-

sitet leder lätt till utbrott af blodtörstigt raseri; medeltidens

parisiska folkupplopp och Bartholomei natten vittna därom, och

nu var denna nervositet till det yttersta öfverretad genom
hatet mot Tancien régime, fruktan för utlandets härar och

hofvets förräderi, och grymheten är fruktans broder. I hvarje
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rojalist sågo de uppskrämda en hemlig fiende, som kunde

falla dem i lyggen under de tyska härarnes anfall.

Ett historiskt problem af stort intresse är Dantons förhål-

lande till massackern. Kraftiga försök hafva på senare tider

gjorts att rentvå honom från medbrottslighet i »kommunens»

ogerningar, hvilka han skulle velat, men ej kunnat hindra. Hans

försvarare märka emellertid icke, att de härigenom låta den

man, hvilken de annars vilja upphöja till revolutionens egent-

liga heros, blott blifva ett verktyg åt andra, ty det kan ej

förnekas, att Danton genomdref just den åtgärd, som möjlig-

gjorde mördandet ^ Sant är nog, att han ej delade stadshus-

demagogernas personliga hämdgirighet och ej liksom de fann

ett nöje i blod — han gaf under de följande dagarna flere

bevis härpå. Men var han den, som ryggade till baka för

medlen^ om de syntes nödvändiga för hans syften? Man torde

komma sanningen närmast, om man antager, att han, öfver-

tygad om proskriptionernas nytta fÖr att ej säga nödvändighet,

åtminstone lemnat stadshusdemagogerna fria händer att före-

taga dem. Delvis vr.r det mål, han behöfde vinna, nog be-

by^gandet af det jakobinska partiets — och på samma gång

hans egen — makt mot de konstitutionella, hvilka utgjorde

folkets flertal. Till sina kolleger i regeringen sade han nu

själf, att det republikanska partiet var »en ytterligt liten mino-

ritet», och efter morden skall han hafva yttrat, att han och de

andra demagogerna »tillhörde packet» och »kommit från ränn-

stenen», dit de snart utan att anlita skräcken skulle blifvit

återförvisade. Men å andra sidan, om han haft någon andel i

massackern, så var dock säkerligen hans förnämsta motiv att

omöjliggöra för parisarne hvarje tanke på att underkasta sig

fienden. Enligt hvad konung Ludvig Filip, då en ung officer

i franska arméen, berättat, har Danton i slutet af September

1792 själf yttrat till honom: »Det är jag som gjort massac-

kern. Alla parisare äro ena — ; det var nödvändigt att sätta

en flod af blod mellan dem och emigranterna.»

En annan fråga är den : var hela den lägre befolkningen

i Paris anarkiskt sinnad; d. v. s. medbrottslig i de nu och

under det senare skräckväldet begångna brotten. Denna fråga

' Se ofvan s. 371.
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kan tack vare Mortitner-Ternaux' och Schmidts undersökningar

nu med full säkerhet besvaras, och svaret blir nekande. I

störtandet af Fancien régime hade nog de parisiska arbetarne

och småborgarne deltagit och dä i första upphetsningen bi-

draj^it till den allmänna oredan, men de af Schmidt oiientliof-

gjorda polisrapporterna ådagalägga, att dessa klasser sedan i

allmänhet ej voro anarkiskt, ja i princip ej ens republikanskt

sinnade ^ Den ständiga anarkiska kärntruppen, de egentliga

»sansculotterna», den sannskyldiga »pöbeln» uppgick ej till

mer än en 3,000 manliga individer och bestod, utom rena bofvar,

af afsigkommet folk ur alla klasser, i synnerhet afskedade

soldater, förlupna betjänter, arbetare, som blott voro det till

namnet, med ett ord af detta äfventyrare- och dagdrifvare-

följe, som hvarje stor stad har att uppvisa. Till dessa slöto

sig, drifna af förbittring öfver gammalt förtryck eller af de

förhoppningar och den fanatism, som samhällskontraktets

apostlar uppväckt, i vanliga fall en 3,000 verkliga arbetare

och småborgare, i synnerhet från förstäderna-, och vid tider

af stor upphetsning kanske ytterligare ett 10,000-tal. Ypper-

liga bundsförvandter hade dessutom agitatorerna i de skaror

af löst och afsigkommet folk, som under de oroliga tiderna

vid revolutionens början från hela landet samlats till småstä-

derna kring Paris och alltid voro färdiga till våldsgerningar

och plundring. Vid de stora upploppen kunde dessa i band

af ända till 20,000 inströmma till hufvudstaden "*. På sin allra

högsta höjd uppgingo anarkiens stridskrafter sålunda till

36,000 manliga individer — en försvinnande liten bråkdel af

stadens valmän och äfven med inberäkning af de kvinliga

anarkisterna af hela invånareantalet (600,000). Häraf förklaras

ock agitatorernas ifver att i Paris kvarhålla de jakobinska

federerade och särskildt marseillarne. At dessa hade natioual-

' De blefvo det sistnämda först af fruktan för hofvets förräderi.

2 Det afgörande beviset för att partiet ej var talrikare i Paris är att,

äfven sedan allmän rösträtt införts, kunde anarkisterna vid de kommunala
valen ej samla mer än högst en 5,000, någon gång en 10,000 röster bland

160,000 valmän.

^ Dessa skaror hade utgjort den egentliga befolkningen pu de i Juni

1791 upplösta nationalverkstäderna och hade då utvisats ur staden. Se
ofvan s. 297.
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församliugeii den 10 Ang. voterat en ansenlig belöning, men
då hon därefter ville förmä dem att aftåga, hindrades detta

af kommunalrådet. De voro en alt för välbehöfiig förstärk-

ning af de stridskrafter, som denna nwndighet behöfde för

sitt verk, för att den nu skulle kunnat undvara dem.

Men, kan man fråga : huru var det möjligt att en så be-

tydlig majoritet lemnade fritt spel ät minoiiteten? Förkla-

ringen ligger i flertalets likgiltighet för offentliga värf, sär-

skildt sektionssammankomsterna, i den rådande vidskepliga

vördnaden för alt, som skedde i folkviljans namn, samt i den

känsla af vanmakt och fruktan, som blef en naturlig följd af

att alla samhällsbevarande krafter desorganiserats, under det

att de samhällsfientliga tack vare klubbarne egde en organi-

sation af kraftigaste slag. Härtill kom, att nu liksom under

det senare skräckväldet anarkisterna bemäktigat sig styrelse-

maskineriet, och ehuru denna tids fransmän rest sig mot den

gamla regimens myndigheter, visade de samma blinda under-

dånighet mot ett i de nya principernas namn utöfvadt för-

tryck, som deras förfäder visat mot det »af Guds nåde». Det

var århundradens vana vid centralisation och statsförmyndare-

skap, som härvid gick igen.

Må vi nu se, hvilka händelser framgiugo ur dessa förut-

sättningar!

Vid första underrättelsen om nationalförsamlingens beslut

af d. 30 Au g. tycktes kommunalrådet vilja falla undan. Det

gälde framför alt att vinna tid, ty ännu var ej alt förberedt

för massackern. Det medgaf sålunda nu, att de gamla kom-

munala administratörerna, som det äfven undanträngt, skulle få

återinträda i tjänstgöring, och Robespierre uppsatte en lång för-

svarsskrift, som emellertid slutade med en vädjan till »folkets»

dom mellan rådet och dess »fega förtalare». Den 31 Aug.

nödgades Pétion utföra den ömkliga rollen att till församlin-

gen bevakad af en talrik deputation frambära detta försvar

för dem, som usurperat hans myndighet. Redan följande dag

afkastades emellertid masken, i det Robespierre då på stads-

huset förklarade, att endast de af de gamla tjänstemännen,

som fortfarande egde folkets förtroende, skulle få återinträda

i tjänstgöring, och rådet på uppmaning af Manuel beslöt att
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ej träda till baka. Nu var det också förbi med nationalför-

samlingens motståndskraft. På förslag af Thiiriot, som här-

vid skall hafva gått Dantons ärenden, återtog hon den 2

Sept. sitt beslut från den 30 på sådant sätt, att de i kraft af

detta nyvalda kommissarierna ej skulle ersätta^ utan blott

upptagas i 'kommunalrådet från den 10 Aug.

Sålunda åter befästadt i sin makt, skred detta till verket.

Med anledning af underrättelsen, att Yerdim belägrades, be-

slöt det s. d., att larmsignal skulle gifvas åt de vapenföra med-

borgarne att samlas på Marsfältet. Då nationulförsamlingeu,

underrättad härom, äfven öfverlade om fäderneslandets för-

svar, infann sig där Danton. »För att besegra fienden for-

dras det», utropade han i patriotisk hänförelse, »djärfhet, djärf-

het, alltid djärfhet», hvarefter han lät tillerkänna regeringen

en oinskränkt tvångsmakt. Alla som direkt eller indirekt mot-

satte sig dess befallningar skulle straffas med döden. Därpå

lät han själf från stadshuset gifva larmsignalen; för de tappre

var den tecknet att på Marsfältet mönstras till fosterlandets för-

svar, för mördarne åter att begjmua sitt gräsliga värf. Mordens

upphofsmän hafva sökt göra troligt, att det var »folket» som

vid detta tillfälle kastade sig öfver »de sammansvurne från

den 10 Aug.» af fruktan för att dessa annars skulle bryta sig

ut ur fängelserna och bemäktiga sig den på försvar blottade

staden, men ingen allmän folkresning egde denna dag rum,

och endast några sektioner förmåddes besluta, att fängelserna

skulle »rensas» före de frivilligas aftåg. I verkligheten förhöll

det sig så, att kommunens exekutionskomité, efter att hafva

förstärkt sig med Marat och 5 andra nya medlemmar samt

biträdd af Hébert och Billaud-Varennes, utsände band af

mördare, för penningar lejda till »arbetet» bland den värsta

revolutionära pöbeln samt bland marseillarne ^. Dock visa

berättelser af räddade, att några af deltagarne ej drefvos af

rofgirighet och mordlust, utan af den öfverretning och fana-

tism, hvars orsaker vi nyss angifvit. Tack vare sådana blefvo

åtminstone några af offren räddade.

Klockan 2 ä 3 e. m. den 2 September börjades massac-

kern, och den fortgick sedan genom dag och natt ända till

^ Bevis härför kunna ses hos Mortimer-Ternaiix a. a. III.
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sent på aftonen den 6 i de sedan visitationerna den 29—31

Aug. väl fylda fängelserna: de f. d. klostren VAhhaye (St.

Gennain-des-Prés), les Carmes ocli les Bernardins, parisde-

parteraentets gamla fängelse la Conciergerie (Palais de ju-

stice), Chåtelet^ la Force^ St. Firmin, Bicétre och la Salpé-

triére. Början gjordes med 24 fångar, till största delen pre-

ster, hvilka från märhotellets häkte af en trupp marseillare

fördes till TAbbaye ; de öfverföllos af dessa redan under trans-

porten, och dådet fullbordades vid framkomsten. Endast 3

blefvo räddade, däribland abbé Sicard^ som egnat sitt lif åt

undervisning af blinda och döfstumma. Mördandet i själfva

fängelserna gick så till, att bödlarne skaffade sig tillträde till

fångarne medelst exekutionskomitéens order och därefter an-

tingen blindt höggo in på hopen eller ock uttogo en fånge

om sender; vanligen hette det härvid, att denne skulle föras

till ett annat fängelse : TAbbaye eller la Force, men detta var

blott signalen till hans nedstötande. I VAhhaye och la Force

tillsatte bödlarne inom sig ett slags domstolar. På det förra

stället tjänstgjorde den från Oktoberdagarna bekanta Maillard

såsom president, på det senare sköttes denna syssla på olika

tider af olika personer, t. ex. af Hébert och Bossignol. Un-

der nätterna utfördes »arbetet» vid facklor, hvilkas hemska

sken ytterligare förhöjde skådespelets ryslighet. Alt emellanåt

uppfriskade sig bödlarne med mat och dryck, och vinet, som

flöt i kapp med blodet, uppdref den lössläppta djuriska vild-

heten till en nästan ofattlig höjd: drag af ren kannibalism

skola t. o. m. hafva förekommit. I denna gräsliga orgie del-

togo äfven representanter för den kvinliga pöbeln. Hand i

hand med mördandet gick plundringen. Afven häri var exe-

kutionskomitéen medbrottslig: förseglingarna på åt dess vård

öfverlemnade dyrbarheter befunnos sedan brutna och dyrbar-

heterna borta.

De förnämsta föremålen för bödlarnes raseri voro utom

de edvägrande presterna de fångna schweiziska officerarne,

som förvarades i TAbbaye och Oonciergeriet. Alla som till-

hörde någon af dessa kategorier mördades utan vidare '. Mest

' Öfver de såväl vid detta tillfälle som den 10 Augusti omkomna
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ryktbara bland offren äro de båda Montmorin, kommen-
danten från den 20 juni Ramainvilliers samt prinsessan

de LambaUe. Denna för sin skönhet och sin hängifvenhet

mot Marie-Antoinette bekanta dam hade jämte åtskilliga andra

af drottningens kvinllga uppvaktning följt henne till Tempel-

tornet, men de hade alla natten till den 20 Augusti förts

till la Force. De öfriga fruntimren blefvo nu skonade, men
madame de Lamballe atfordrades en ed om hat mot den kung-

liga familjen, och då hon vägrade, nedhöggs hon. Den skänd-

liga misshandling, för hvilken hennes lik utsattes, är omöjlig

att närmare beskrifva. Det afhuggna hufvudet bars på en

pik till Tempeltornet för att förevisas för drottningen. Af
rörande episoder må nämnas marinkommissarien och förfat-

taren Gazottes samt guvernören på invalidhotellet markis de

Somhreuils räddning. Den åstadkoms genom deras döttrars

böner ^ De af politiska skäl inspärrade förslogo för öfrigt ej

att tillfredsställa den väckta mordlusten; äfven vanliga fångar

dödades, däribland i Bicétre 43 på förbättring insatta yng-

lingar mellan 13 och 17 år. De första dagarna skonades i

allmänhet kvinnor-, men den 4 September begingos de skänd-

ligaste dåd i det kvinliga korrektionshäktet la Salpétriére;

35 kvinnor funno härvid sin död. A andra sidan lössläpptes

många af de verkliga — både manliga och kvinliga — brotts-

lingarne ^. Enligt Mortimer Ternaux' beräkningar utgjorde hela

antalet af under Septembermorden ombragta åtminstone 1368.

Hvad gjorde emellertid de högsta myndigheterna under

dessa gräsligheter? Svaret blir: antingen understödde de dem

schweizarne har deras fädernesland vid Liizern upprest en minnesvärd,

hvars förnämsta prydnad är ett kolossalt af Thorwaldsen modelleradt lejon.

' Det berättas, att det pris, för hvilket fröken de Sombrenil köpte sin

fars lif, var att hon drack ut ett glas med människol)lod, som en af böd-

larne räckte henne, sedan han själf förut druckit därur. Denna ohyggliga

episod har betviflats, men den hjältemodiga kvinnans son har i ett bref

uppgifvit, att modern själf för honom bekräftat dess sanning.

^ Utom madame de Lamballe dödades dä blott en för mord pä sin

älskare fängslad blomsterflicka.

2 Ett band af sädana begagnade sin återvunna frihet till att natten till

den 17 September göra en stor inbrottsstöld i förvaringsrummet för kron-

juvelerna (hf garde meuhle de lo. couronnej.
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eller ock vågade de ej ingripa. Den 2 September sände

kommunalrådet kommissarier för att beskydda de för skulder

eller civila mål fängslade, och den 3 vidtog det anstalter för

att beskydda Tenipeltornet och palais Bourbon, på hvilket

sistnämda ställe schweiziska soldater sutto fångna ', eller med

andra ord: det prisgaf de öfriga tangarne och de öfriga fän-

gelserna. Samma dag öfverlemnade det åt en sektion, som

begärde emigrantfamiljernas fängslande och konspiratörernas

dödande, att handla efter sitt eget omdöme samt anvisade

12,000 francs ät exekutiouskomitéen »att använda till den

allmänna välfärden», och den 4 började det låta anställa auk-

tioner på offrens tillhörigheter. Pétion höll sig försigtigt

undan till den 6, då han försökte göra slut på massackern i

la Force. Sauterre lät nationalgardet vara overksamt, och

Manuel uppmanade folket d. v. s. mördarne att iakttaga »en

viss rättvisa vid sin rättmätiga hämd»"-. Nationalförsamlingen

utsände visserligen på aftonen den 2 September kommissarier,

men sedan dessa rapporterat, att de ej kunnat uträtta något

och att »mörkret hibdrade dem att se hvad som försiggick»,

»böjde hon sitt hufvud och öfvergick till dagordningen». Ty
värr måste det sägas, att girondisterne visade sig likgiltiga,

till dess deras egen fara uppkallade dem till motstånd. Robes-

pierre trodde nu tiden vara kommen att få hämd äfven på

dessa motståndare och anklagade dem i kommunalrådet för

förräderi, hvarpå exekutiouskomitéen den 2 September utfär-

dade order om Rolands och girondechefernas häktande. Verk-

ställigheten häraf hindrades dock genom Dantons mellankomst,

men en folkhop inträngde hos Roland, och Brissots papper

underkastades en visitation. Den 3 på aftonen antog ändt-

ligen församlingen en af Gensonné redigerad adress mot mör-

' Dessa schweizare blefvo ocksä skonade.

^ Han är visserligen mindre komprometterad än sina bada snbstituter,

men hans förhällande var lindrigast sagdt tvetydigt. Emellertid lösgaf han

ur fängelset Lally-Tolendcd och befriade den 2 fru Stacl c Holstein från

en mordisk pöbelhop. Under husvisitationerna hade hon dolt sin vän

Narbonne i svenska ambasadhotellet, livarigenom han räddades. Bada lem-

nade nu Frankrike. Narbonne kom sedan i mycken gunst hos Napoleon,

som använde honom i vigtiga bäde militäriska och diplomatiska uppdrag.
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(landet samt lät genom kommissarier delgifva den ä sektio-

nerna, och i en lång med själfberöm uppfyld skrifvelse till

församlingen angrep då Roland, ehuru i tämligen varsamma

ordalag, den parisiska kommunalförvaltningen ^ Ord voro dock

ej nu tillräckliga, och då inga tvångsåtgärder vidtogos, fingo

mördarne, såsom vi sett, ännu flere dagar fortsätta sitt arbete.

Egentligen synas de hafva afbrutit det blott af brist på ma-

terial och i följd af den vaknande oviljan bland det parisiska

borgerskapet.

Såsom redan är antydt, var det meningen att utsträcka

denna nya Bartholomeinatt till hela landet. Regeringen hade

mot slutet af Augusti beslutit att utsända 30 kommissarier

för att påskynda de frivilligas enrollering, och Danton, som

åtagit sig deras utväljande, drog försorg om att uppdraget

anförtroddes åt pålitliga anarkister. Den 3 September utsåg

äfven kommunalrådet 24 kommissarier, som på dess vägnar

skulle afgå i samma syfte, och detta tilltag förmådde Danton

regeringen att godkänna. At dessa kommissarier anförtroddes

i hemlighet ett från Marats press utgånget cirkulär, hvari

exekutionskomitéen i det parisiska kommunalrådets namn med-

delade, att i hufvudstaden en mängd förrädare blifvit dödade,

och uppmanade »hela nationen» att följa detta exempel, och

detta cirkulär spriddes äfven pä posten genom jiistitiemini-

steriets försorg, hvilket svårligen kunnat ske utan Dantons

eller hans sekreterare Fabre d'Eglantines vetskap. Hvar kom-

missarierna droofo fram förde de med si^ anarki och skräck.

De afsatte lagliga myndigheter, tillsatte revolutionära öfver-

vakningskomitéer, fängslade »misstänkte» och sökte med den

jakobinska pöbelns tillhjälp beherska de pågående konvents-

valen och terrorisera den fredliga befolkningen. Till anarkiens

spridande bidrogo ock parisiska sansculotter, som under namn
af frivilliga företogo expeditioner kors och tvärs genom landet.

Dessa bemödanden })lefvo ej alldeles utan frukt. Åtskilliga

landsortsstäder såsom Reims och Lyon fingo äfven de sina

2 Om morden yttrade han, att »folket inlägger iinnii en viss rätt\isa i

8in hämd-^ och att man »kanske borde lemna en slöja öfver den föregående

dagens händelser». Cawhon varnade (den 4) för att lata konmiunen fu

samma makt, som Eom fordom iitöfvat öfver det romerska riket.
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»Septembermord.). Bland dem, som sålunda utom Paris föllo

offer för de parisiska blodsmännens tyranni, må här blott

nämnas La Bochefoucauld samt de inför riksrätten i Orleans

anklagade ^ Den förstnämde, som genom sin verkf^amhet i

departementalstyrelsen ådragit sig anarkisternas synnerliga

hat, fängslades af regeringens och kommunens kommissarier

och mördades på vägen till Paris den 4 September (i Gisors).

Riksrätten misstänktes af anarkisterne för benägenhet att fri-

känna de anklagade, och därför afgick den 24 Augusti en af

de värst beryktade pariseragitatorerna vid namn Fournier,

efter resor i Amerika kallad Amerihanaren, med ett väpnadt

band af 5 a 600 man för att bemäktiga sig fångarne. National-

församlingen beslöt då, att en truppstyrka skulle sändas till

fångarnes sk^^dd, men befälet däröfver skall Dantou förmått

Roland att anförtro åt— Fournier. Denne bemäktigade sig fåu-

garne och förde dem, i strid mot ett församlingens beslut, men
på befallning af det parisiska kommunalrådet till Versailles,

där nästan alla jämte en mängd i staden befintliga fångar

mördades af pöbeln (den 9). Fournier och hans band, som under

hela tåget uppfört sig såsom i ett fientligt land, höUo följande

dagen ett högtidligt intåg i Paris"-, och han inlemnade sedan

till Roland en räkning på kostnaderna för expeditionen. Den
blef betald! Bland de tillämnade offren var äfven triumviren

Duport. Han fängslades på Marats tillskyndelse, men Danton

räddade honom, i det han förbjöd hans förande till Paris '^

Emellertid misslyckades på det hela taget afsigten att

utsträcka morden till hela Frankrike. Nationen i sin helhet

följde ej det gifna exemplet, utan intogs af en sådan afsky,

att anarkisterna för tillfället måste uppgifva sina planer.

' Om de förnämsta af dessa se ofvan ss. 332, 341 o. 365. Hela an-

talet var 53.

^ Berättelsen, att Danton offentligt aftackade truppen, därvid yttrande

att han ;>gjorde det ej såsom rättvisans, utan såsom folkets minister», är

ej styrkt.

3 Frigifven begaf sig Duport till Schweiz, där han dog 1798. Afven

K. Lameth fängslades, men befriades af Danton. Han grundade i Hamburg
jämte d'Aiguillon och A. Lameth ett handelshus, men återkom under Na-

poleon och dog 1832. A. Lameth användes af Napoleon till vigtiga upp-"

drag och dog 1829.
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Under intrycket af denna reaktion vågade nationalförsamlin-

gen den 14 September förklara kommunens tilltag att utsända

kommissarier olagligt, några lokala myndigheter läto t. o. m.

fängsla de samhällsvådliga sändebuden, och nu lyckades man

omsider äfven blifva af med marseillarne. Den 14 September

befalte regeringen, under tacksamt erkännande af deras ådaga-

lagda patriotism, att de skulle afgå till sydarméen, och denna

gäng lydde de verkligen så till vida, att de lemnade Paris, men

man har ej kunnat finna några spår af att de anslutit sig till

arméen. Själfva kommunalrådet föll undan, i det att det (den

18) upplöste exekutionskomitéeu, hvarvid Pétiou öppet angrep

Marat. Det sökte emellertid själft, åtminstone till en del, bibe-

hålla sig vid makten genom att begära tillämpning på sig af

den lag som anbefalte, att kommunalråden hvarje år skulle till

hälften förnyas, men församlingen befalte den 20 September

hela den parisiska kommunalstyrelsens ombilduing och sökte

i sammanhang härmed genom en lag för framtiden betrygga

den personliga säkerhetens helgd. Dagen därefter lemnade

hon själf plats åt konventet.

Upptagen af den politiska täflingskampen har hon ej gjort

sig något namn på den egentliga lagstiftningens område. Efter

den 10 Augusti fattade hon emellertid tvänne ödesdigra beslut,

som böra hänföras dit. Genom det ena (af den 25 Augusti)

blefvo äfven de feodala rättigheter, som förut bestämts till af-

lösning, nu utan all ersättning afskaffade, för så vidt de ej

genom kontrakt kunde bevisas vara en köpeskilling för und-

fången jord, och då ett sådant bevis i de flesta fall ej var

möjligt, hade man härmed frånträdt den konstituerande för-

samlingens sträfvan att vid den agrariska frågans lösning söka

respektera egendomens helgd. Genom det andra beslutet (af

den 18 Augusti), som upphäfde alla kloster, såväl manliga

som kvinliga, fullbordades det gamla kyrkoväsendets, men i

och med det samma äfven undervisningsväsendets omstörtning.

Hon har ock (d. 20 Sept.) stadgat formerna för civiläktenskap.



Noter till andra boken.

I) (Hänvisning fr. s. 153.) Yid utarbetandet af såväl detta

kapitel som de följande partierna liafva rådfrågats de bekanta

allmänna revolutionshistorierna af Thiers, Miclielet, Louis
Blanc, Qainet, Mignet, Martin, Sybel, Häusser m. fl.

(jämf. förordet), vidare Au lärd: Uéloqiience parlementaire pendant
la revolution: Les orateurs de VassemhUe consfituanfe, Paris 1882
och Les orateurs de la Ugislative et de la convention I

—

II, Paris

1885— 86; Goncourt: Historie de la société frangaise pendant

la revolution, Paris 1854, samt i synnerhet Taines a. a.: La re-

volution I—HL Andra delen af Sorels a. a.: La chute de la

rot/auté, omfattande den konstituerande och lagstiftande försam-

lingen, utkom, innan min framställning af denna tid hunnit läggas

under pressen, hvarför jag kunnat tillgodogöra mig den rikedom på
nya upptäckter och synpunkter, som den innehåller. Bland mindre

omfattande arbeten öfver revolutionen af äldre franska författare

må här på grund af deras ryktbarhet och många verkliga förtjänster

påpekas: Lanfrays: Essay, Mignets och S ainte Beuves karak-

täristiker (den senares i Causeries du Lundi). Tocqueville har

öfver själfva revolutionen endast efterlemnat fragment, som emel-

lertid, äfven de, äro verkliga slagrutor. Det arbete, som i syn-

nerhet tjänat mig till ledning vid framställningen af händel-

serna före Bastiljens stormning, äro sista delen af Chérest, jäm-

förd med Neckers försvarskrift (De la r. fr.) och Barentins (först

1844 tryckta) motskrift: Mémoire autograjjJie. Vid framställningen

af Bastiljens fall har jag hufvudsakligen följt Sybel och Taine.

I Revue historique 1876 finnes protokollet öfver ransakningen med
de Launays mördare och i tidskriften: Ur folkens häfder 1876,

en ganska intressant berättelse af ett ögonvittne. Flammermont
har 1885 utgifvit: Relations inédites de la prise de la Bastille.

Bland memoarartade arbeten, som rådfrågats, må särskildt fram-

hållas de af Ferriéres, Bailly\ Lafayette, fru Stael v. Hol-
stein, Beaulieu (Essais liistoriques sur les causes et les effets de

la rev. de Fr. 1801--3) och Malouet (1868). Vigtiga sam-

tida upplysningar, tjänande till händelsernas och personernas ka-

raktäristik, finnas hos Geffroy a. a.; Léouzon: Correspondance

du baron de Stael v. Holstein, Paris 1881; Klinckowström: Le

' Till livad som s. 184 yttrats om dessa ma tilläggas, att Bailly i dem
vill göra troligt, att hans anförda yttrande ej var stäldt till de Brézé utau till

de deputerade. Denna distinktion synes Uiig dock alt för sökt för att förtjäna

afseende.
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Comte de Fersen et la cour de France, Paris ] 878, samt vidare i Ar-
thur Youngs a. a. samt i Morris' af Sparks 1832 utgifna papper.

Den förre reste i Frankrike vid revolutionens utbrott och visade

sig lika skarpsynt i bedömandet af händelserna som i sina grund-

liga undersökningar af landets sociala och ekonomiska tillstånd.

Den senare (här ofvan s, 187 af förbiseende benämd ambassadör)

uppehöll sig under revolutionens första år i Frankrike såsom en-

skild person, ehuru han hade åtskilliga offentliga uppdrag, och ut-

nämdes den 12 Januari 1792 till Förenta staternas ministre pléni-

potentiaire därstädes, hvilken syssla han behöll till 1794. Han var

nära lierad med högra centerns medlemmar samt med feuillanterne,

i hvilkas planer på konungens räddning genom en flykt från Paris han

1792 deltog (se ofvan ss. 346— 56). Han önskade lifligt, att Frank-

rike skulle erhålla ett fritt statsskick, men förutsåg snart att detta

skulle omöjliggöras genom den falska idealismen och anarkien. De
sä att säga officiella källor, som jag haft tillfälle att rådfråga, äro

i främsta rummet, för hela revolutionshistorien, de af Buchez
och Roux i Histoire parlementaire meddelade handlingarna samt

Le Moniteur. Denna började ej utkomma förr än den 24 Nov.

1789, men utgifvaren lät sedan trycka nummer äfven för revolu-

tionens första tid (jämte inledningen; se ofvan s. 148 N. XI).

För de första månaderna har således ej tidningen värdet af en

samtida källa, men för dessa har man det yppersta material i Les

archives padementaires VIII. Under den lagstiftande församlingen

och den följande revolutionstiden blef le Moniteur t. o. m. alt för

officiell, d. v. s. stälde sig i det för tillfället herskande partiets

tjänst och är därför ofta partisk i sina referat. Franska special-

historici hafva emellertid ofta med tillhjälp af andra tidningar

lyckats gifva en exakt bild af debatterna vid vrgtigare tillfällen.

Bland andra tidningar märkes Mirabeaus, som vid riksständernas

öppnandet började utkomma under namn af Journal des états

généreaux och sedan fortsattes under titlarna: Lettres du Comte

de M. ä ses Commettants och Courrier de Provence. I dess redi-

gerande deltogo äfven andra personer, så att den ej i alt återger

Mirabeaus mening. Förtjänt af synnerlig uppmärksamhet är Mer-

cure de France, hvars politiska artiklar redigerades af den i Paris

bosatta schweizaren Mallet du Pan, då en af de skarpsyntaste för-

kämparne inom Frankrike för en verklig konstitutionell frihet.

Efter sin färd till Tyskland 1792 (se ofvan s. 349) återvände

han ej till Frankrike, men sökte genom böcker och skriftliga råd

till hofven göra Europa uppmärksamt på den fara, som hotade det

från den till militärvälde öfvergående jakobinismen. Han har gjorts

till föremål för ett intressant och för revolutionshistorien synnerligt

vigtigt specialarbete af Sayous (Mémoires et Correspondance de

M. de P., Paris 1851). År 1884 utgafs hans Correspondance

S. J. Boethius. Franska revolutionen, 2:a uppl. 25
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inédife avec la Coiir de Vienne af Michel. En rik, ehuru ofta

oren källa är ock den radikala tidningen : Les revolutions de Paris^

Efter Loustalots död (se ofvan s. 228) fortsatte förläggaren: Prud-
homme, med biträde af andra literatörer dess utgifvande. Ar
1796— 7 utgaf han, nu »omvänd», en Histoire générale et impartiale

des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la revolution^

hvilken, om den också ej kan tillerkännas obetingadt vitsord, dock

eger stor betydelse på grund af det nära förhällande, hvari Prud-

homme stått till revolutionens mest framstående personligheter.

1824—25 utgaf han ännu ett nytt större arbete om revolutionen:

Histoire impartiale des revolutions de France. Vid citerandet af

riksdagsbeslut har jag både i detta kapitel och den följande fram-

ställningen användt: Duvergier: Collection des lois.

II) (Hänvisning fr. s. 156.) Uppgifterna angående de sär-

skilda ståndens antal är hos olika författare ganska växlande. Or-

saken härtill torde vara följande: dels ankommo ej alla de depute-

rade på en gång, och i följd häraf hafva de pä olika tider tryckta

listorna (hvaraf Bibliothéque nationale har en betydlig samling)

olika antal; dels gälde den för riket i allmänhet stadgade propor-

tionen mellan stånden ej öfver alt (exempel finnas t. o. m. på
orter, som endast sändt representanter för ett eller två stånd) och

för dylika orter förete olika listor väsentliga olikheter. Den mest

tillförlitliga förteckningen torde vara den, som meddelas i Ärchives

parlementaires, och enligt denna har jag funnit presterna bestå af

302, adeln af 283 och det tredje ståndet af 608 medlemmar —
således inalles 1 193, oberäknadt ombud för kolonierna, hvilka

kommit utan kallelse och först sedan fingo plats i riksdagen. Här-

vid är emellertid att märka, att adeln i Bretagne, såsom nämdt, ej

var representerad. Af de presterliga medlemmarne voro (enl. Arch.

pari.) 52 biskopar och 78 andra kyrkliga funktionärer med högre

rangställning än kyrkoherdar såsom recteurer, domherrar, abbéer,

prieurer och generalvikarier. Alla de andra voro kyrkoherdar (curés).

Äfven med afseende på juristernas antal i tredje ståndet äro upp-

gifterna motsägande. En af de tryckta listorna anger 353 såsom

hommes de robe och af dessa 148 såsom advokater. Taine har

åter för de förra: sifi"ran 373. I Arch. pari. upptagas ej mindre

än 241 såsom advokater, och att döma af de där förekommande

titlarne skulle hela antalet hommes des robes hafva utgjort 412.

Taine upptager blott en intendent (Malouet), men en af de trj^ckta

listorna har 2. Endast undantagsvis hade adelsmän och prester här

blifvit valda (t. ex. Mirabeau och Sieyés).

III) (Hänvisning fr. s. 158.) Ett hufvudverk öfver Mirabeau

och hans slägt är: Mémoires hiographiques, literaires et politiques

de i/., Paris 1834—35, utgifna af Lucas de Montigny. Denne,

hvilken såsom barn upptogs af M. och antagligen var hans son,
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hyste för den mirabeauska slägten den mest rörande pietet. Med
stora kostnader restaurerade han dess stamslott, hvaraf han blifvit

egare, och åt sin välgörare sökte han genom det citerade arbetet

uppresa en ännu mera storartad minnesvård. Tyvärr har dock just

hans pietet gjort, att hans verk ej fullt består profvet: om han
också ej lemnat oriktiga uppgifter, så har han dock med flit ofta

ej sagt liela sanningen, och särskildt har härigenom Mirabeaus far

kommit att framstå i en alt för ofördelaktig dager. Så t. ex. för-

döljer Montigny hans hustrus fel samt äfven hvad som var den

förnämsta orsaken till hans förföljelser mot sonen: dennes parti-

tagande för modern under äktenskapsprocessen. En S3'nnerligt sam-

vetsgrann framställning af Mirabeaus ungdom och familjeförhållanden

har emellertid nu lemnats af Loménie i hans stora arbete: Les
Miraheau (se ofvan s. 140) samt hans skizz: Mirahemi et son

pere ä la veille de la rév., Paris 1874. Tyvärr afbröts författaren

genom döden, innan han hann fram till M:s egentliga politiska

bana. Bland dem, som behandlat denna, må nämnas Reynaid:
Miraheau et la constituante, Paris 1872 och Decrue: Etudes sur

les idées politiqties de M. (i Reviie Jiistorique 1883). Den förnämsta

källan för M:s politiska historia äro de papper, som han på döds-

bädden anförtrodde åt sin vän grefve de La Marek, för att denne
med deras tillhjälp skulle inför efterverlden »hämnas hans ära».

La Marek utförde ej själf uppdraget, men öfverlemnade offentlig-

görandet såväl af dessa papper som af en af honom själf författad

berättelse öfver revolutionen med upplysande bref åt den franska

diplomaten Bacourt och denna fullgjorde förtroendet, i det han
1851 — efter La Mareks död — utgaf Correspondance entré le

comte de Miraheau et le comte de La Marek. Härigenom åstad-

koms omsider klarhet i M:s mycket omtalade, men dittills föga

kända förbindelser med hofvet. Ett vigtigt arbete för Mirabeaus
historia är ock hans medarbetare Dumonts Souvenirs (1832).

IV) (Hänvisning fr. s. 207.) Arbeten, som särskildt an-

vändts till detta kapitel äro: Pr ess ense: Uéglise et la revolution

francaise. Paris 1864 och Alb. Duruy: Uinstrudion puhlique et

la revolution, Paris 1882. Sorel har en förträfflig sammanfattning
af alla de nyaste forskningarna rörande den kyrkliga schismen.

\) (Hänvisning fr. s. 227.) Under det de äldre franska

historieskrifvarne af den radikala skolan, särskildt L. Blanc, gjorde

Robespierre till sin hjälte, hafva de nyare sökt sin i Dantons
visserligen mera tilltalande personlighet. Härvid har det för dem
galt att rentvå hans minne från hufvudsakligen trenne beskyll-

ningar: för ett osedligt lefnadssätt; att hafva tagit mutor, särskildt

af hofvet — således ett dubbelt förräderi — samt för att hafva

spelat en hufvudroll i septembermorden. De första mera betydande
försöken i denna riktning gjordes af Villiaumé {Hist. de la rév.
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f. 1850) och Boageart {Danton 1861). Med mera skicklighet och

grundlighet har Robin et egnat sig åt uppgiften i Danton: Mémoire

sur sa vie j^rivée, Paris 1865 och Le proces des dantonistes, Paris

1879, och 1882 sökte han i Express och Revue occidentale veder-

lägga Bos, som i: Les advocats au conseil du roi, Paris 1880,

äterupplifvat anklagelsen för besticklighet. I den radikalt hållna

tidskriften La revolution frangaise, 1884, har vidare Dubost
uppträdt med en »Ehrenrettung särskildt angående September-

morden, och sist har Au lärd i sitt a. a. framstält Dantons bild

i den ljusaste dager, hvarjämte han synes hafva för afsigt att göra

honom till föremål för ett specialverk. Hvad angår frågan om
bestickligheten synas följande fakta vara klara: Danton synes ur-

sprungligen på sin syssla haft en skuld af minst 46,000 L., vid

dess indragning 1791 erhöll han ett skadestånd af 71,000 och vid

sin död efterlemnade han nationalgods, som han från 1791 inköpt

i sin födelsebygd Ards (Champagne) för 85,000 L. Frågan synes

mig därför reducerad derhän • kunde han, upptagen som han var

af agitationer, på lojalt sätt inbespara 60,000 under aren närmast

fbre revolutionen och till 1794? Saken torde ej varit omöjlig

under en tid, då försäljningen af k3Tkogodsen och assignatcrnas fall

öppnade sä rika tillfällen till spekulation. Och om han varit oär-

lig, borde ej dä hans förmögenhet varit större, när hans tillfällen

till oärligt förvärf voro sä stora? Det mest graverade vittnesmålet

mot Danton i denna sak är Mirabeaus; den 10 Mars 1791 skref

denne till La Marek: >/Danton har i går emottagit 31,000 L.»

Öfriga uppgifter om hans besticklighet eller oärlighet — ty äfven

därför beskylles han — förekomma i memoarer, långt efteråt skrifna

af »omvända» jakobiner, af fiender till eller offer för jakobinismen,

och hafva därför mindre betydelse, oafsedt att de innehålla be-

visliga oriktigheter. Så uppger Lafayette, att drottningen strax

före den 10 Aug. 1792 gaf Danton 50,000 écus. Hvad som

mycket bidragit till att göra honom själf misstänkt i detta hän-

seende är den cynism, med hvilken han under konventet öppet

rekommenderade bestickningar såsom ett lämpligt medel att be-

reda jakobinismens seger. Under sin ministär använde han stora

summor till hemliga revolutionära åtgärder. Med afseende pä Sep-

tembermorden hafva ej, utom de yttranden som berättats efter

Danton (se ofvan s. 374.) — och hvilka naturligtvis kunna betviflas,

några positiva bevis på hans skuld kunnat framläggas, men ej häller

synes det någon fullgod vederläggning af de sannolikhetsbevis för,

att han åtminstone gett dem sitt moraliska stöd, hvilka grunda

sig på hans allmänna förhällande under dessa dagar. — Danton

var ej utsväfvande — detta synes bevisadt — och hans familj

saknade ej alldeles tillgångar, men advokatsyrket synes ej hafva
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intresserat honom. Det är detta, som föranledt den i texten fram-

stiilda åsigten om hans dåliga utsigter före revolutionen.

VI) (Hänvisning fr. s. 232.) Den i texten angifna uppfatt-

ningen är Sybels, och de skäl, hvarpå han grundar den, äro följande

:

1) Redan pä morgonen den 5 Okt. kunde v. presidenten i det parisiska

kommunalrådet Vauvillers i Versailles berätta för ministrarne, att

nationalgardet var pä väg att hemta konungen till Paris, och dock

hade det då ännu ej varit fråga härom bland folkmassan, hvarför

Sybel anser, att denna tanke måste hafva uppstått inom kommunal-
styrelsen ; 2) visa kommunens protokoll (äfven bekräftade af le

Moniteur), att befallningen om nationalgardets aftåg först gafs, sedan

Lafayettc förklarat den oundviklig, och sålunda var det ej, såsom

han uppgifvit i sina memoarer, kommunalrådet, som förmådde

honom att bryta upp; 3) yrkandet på rättighetsförklaringens obe-

tingade godkännande insattes på dagens program först af den pari-

siska kommunalstyrelsen, hvilket Lafayette äfven förtegat; och 4)

hade Necker just vid denna tid visat obenägenhet att vidare låta

statskassan bispringa Paris, hvarför dettas myndigheter måste finna

det önskligt att fä konungen (med civillistan) samt regeringen inom

sin maktsfär. Själf har Lafayette {inémoires I s. 394) också er-

känt, att han länge hade ansett bäst att både konungen och för-

samlingen kommo till Paris. Dessa bevis äro dock ej sädana, att

de fullt förmå uppväga Lafayettes egna försäkringar om sin oskuld.

VII) (Hänvisning fr. s. 273.) Framställningen af hofvets för-

hållande till utlandet är grundad på Sybel a. a., Sorel a. a.,

Ranke: Ursprung der Revohitionskriege^ Leipzig 1875, Vivenot:
Quellen zur GeschicJite der deutscJien Kaiserpolitik Oestreirhs I,

Wien 1873, xlrneth a. a., Klinckowström a. a., Åkeson:
Gustaf IIl.s förhållande till den franska revolutionen ^ Lund 1887,
Bacourt a. a. och Bouillés memoarer. Äfven Feullet de Con-
ches' samling lemnar härom — med försigtighet använd — verk-

liga upplysningar. För den här skildrade epoken börja Schmidts
arbeten: Tahleaux de la rév. fr. publiés sur les /jop^er.? inédits du
departement et de la police secréte de Paris, Leipzig 1867—70
och Fariser Ziistände während der Revolutionszeit vo?i 1789—1800,
Jena 1874— 6, fä stor betydelse.

VIII) (Hänvisning fr. s. 293.) Ranke, a. a. s. 84, har an-

tagit, att flykten beslöts först efter den 18 Apr., men genom
Klinckowströms arbete är Sybels åsigt (I s. 252), att beslutet var

tidigare, nu till fullo styrkt. Det bref från Fersen till Breteuil,

som där uppgifves vara af den 2 April och hvari flykten omtalas

såsom en afgjord sak, måste visserligen vara orätt dateradt och

senare än den 18 Apr., emedan denna dags händelser däri om-
talas — antagligen är den 2 Apr. felläsning eller felskrifning för

den 22, ty dä skref Fersen delvis det .samma till Taube (om nöd-
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vändigheten att konungen hädanefter förstälde sig) och den 30

Apr. meddelar Breteuil, att han från Fersen mottagit ett bref af
d. 22 — men andra bref från Fersen visa, att flykten förut var

besluten (t. ex. hans skrifvelse till Taube af d. 1 Apr. : »konungen

ville lemna Paris senast inom 2 månader») och att händelsen den

18 blott ytterligare stärkte detta beslut. Klinckowström I ss. 90,

94, 97, 98, 108 och 109. Sybel a. a. I s. 256 har däremot

misstagit sig, dä han uppger, att kejsarens bref af den 1 2 Juni

(med gynnsamt svar pä drottningens sista begäran af den 1 Juni

om bistånd af de österrikiska trupperna vid flykten) ej kom till

Paris före afresan, ty Fersen har den 18 Juni antecknat i sin

journal: »bonne lettre de lempereur», och härmed måste tydligen

just detta bref afses.

IX) (Hänvisning fr. s. 311.) Med lagstiftande församlingen

börjar Mortimer-Te7'naux' samvetsgranna och med talrika källpubli-

kationer uppfylda arbete: Histoire de la terreur^ Paris 1862— 7.

Literaturen om girondisterne är naturligtvis ganska rik. 1861 ut-

gaf J. Gruadet (den store talarens brorson): Les giro)idins. Ma-
dame Kolands memoarer utgåfvos under titeln A^ypel ä Vimpartiale

jyostérité, första gången 1795, i stympadt skick, men 1864 utgaf

Dauban en fullständig upplaga och belyste hennes förhållande till

Buzot i Etude sur m:me B. et son temps. Äfven hennes bref (1867)
samt PétionSy Buzots och Barharoux' memoarer har samma författare

(1866) offentliggjort. Den flitige forskaren Vatel har i synnerhet

inlagt förtjänster om girondens historia genom sina två arbeten:

Charlotte Corday et les girondins, Paris 1872 och Becherches

Jiistoriques sur les girondins: Vergniaud, manuscritSy lettres et

papierSy Paris 1873. Af Arago har man en minnesteckning öfver

Condorcet. Biré utgaf 1882 La légende des girondins (ganska

ofördelaktig för gironden). Om Brissot må för öfrigt nämnas,

att han 1788 grundade en société des amis des noirs med syfte

att verka för negerslafveriets afskaffande, och att han i en ung-

domsskrift yrkade, att de »naturliga behofvens tillfredsställande»

ej skulle inskränkas genom egendomsskrankor och ordnade familje-

förhållanden. 1792 förklarade han emellertid, att han härmed blott

åsyftat — naturtillståndet, ej det civiliserade samhället. Om hans

liksom om Dantons ärlighet har mycket tvistats. Öfver Dumouriez
har Boguslawsky utgifvit en monografi: Lehen des General D.
Berlin 1879. Dumouriez' memoarer utgåfvos första gången 1794
(ofullst.). Med afseende på de i detta kapitel behandlade händel-

serna äro äfven Bertrand de Mollevilles memoarer (1816) af vigt.
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FÖRSTA KAPITLET.

Girondens fall.

Valen till konventet. Berget. Gironden blir högerparti. Misslyckandet

af det tyska anfallet. Propagandan, Centern. Roland. KonnngadÖmets

afskaffande. Danton söker medla mellan gironden och berget. Frågan om
konventsgardet väckes. Anklagelse mot Robespierre och Marat (den 25

Sept.). Repnbliken förklaras »en och odelbar». vStriden mellan konventet

och pariserkommunen. Louvet anklagar Robespierre. Barbaronx' förslag.

Robespierre frikännes. Lagen om konventsgardet undanskjutes, men »fri-

villiga» samlas till Paris. Lägret utanför Paris. Nya val af Paris' kom-

mun Ustvrelse. Konungens process och död. Roland afgår. Säkerhetsut-

skottet. »Girondens konstitution». Jemmapes. Danton bryter med propa-

gandan. Den första koalitionen. Vendéekriget. Det misslyckade infallet i

Holland. Sammansvärjningen den 9 Mars 1793. Revolutionstribunalet.

Emigrantlagar. Dumouriez' förräderi. Brytning mellan gironden och Dan-

ton. Välfärdsutskottet. Marat anklagas och frikännes. Tolfmannakommis-

sionen. Upproren den 31 Maj och 2 Juni '.

GXenora dekret af den 10 och 21 Aug. hade den lag-

stiftande församlingen borttagit skilnadeu mellan aktiv och

passiv medborgarerätt samt tillåtit alla fransmän, som upp-

nätt 21 år, att deltaga i valen till konventet. Valen skulle

dock vara medelbara, men för valbarhet till elektor och riks-

dagsman fordrades nu blott uppnådda 25 år. I Paris sam-

manträdde elektorskollegiet själfva den 2 September, och i

följd häraf kunde Robespierre inom det samma utöfva en full-

ständig diktatur. Han nödgade det att sammanträda i jako-

binernas sal, att låta omröstningen bli öppen, d. v. s. kon-

trolleras af septembermördarnes band, samt att ur sig utesluta

alla elektorer, som gjort sig kända för konstitutionella tänke-

sätt, och hans rekommendation af eller opposition mot en

kandidat var det samma som en befallning. Ocksä erhöll

' Literaturanvisningar, se Not. I.
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han själf första platsen bland Paris 24 deputerade, och Danton^

Collot d/Herbois^ Manuel och Billaud-Varennes de närmast

följande. Bland de valde märkas vidare Camille Desmoulins^

Fahre d*Eglantine, Legendre och David, lika stor som målare

som föraktlig som människa ^ Ja mördareligans chefer Sergeni

och Panis samt själfva Marat blefvo valda, den sistnämde

dock ej utan motstånd-, och den nye diktatorn visade redan

benägenhet för nepotism, i det han till representant för Paris

lät utvälja sin yngre i Ärras bosatte bror Augustin Rohespierre.

Sist valdes (den 19 Sept.) hertigen af Orleans; för att göra

sig möjlig och värdig hade han ett par dagar förut på order

af kommunalstyrelsen måst förändra sitt namn till Égalité

(jämlilchet). Endast en af de valda hyste moderata åsigter,

Dussaidx, som slöt sig till gironden. Vid valen i landsorten

erhöll emellertid detta parti en lysande upprättelse, och mera

undantagsvis valdes där den parisiska anarkiens koryféer,

t. ex. Tallien, M. J. Chénier^ L. Bourdon^ hans namne L.

F. Boiirdon (de VOise) och Hérault de Séchelles. In allés in-

trädde 181 (enligt andra 192) af den lagstiftande och 77 af

den konstituerande församlingens medlemmar i konventet.

Äfven i detta utgjorde legisterne den största yrkesklassen.

Tvänne utländingar, som den lagstiftande församlingen (d.

26 Aug.) hedrat med fransk medborgarerätt: Anacharsis

Clootz och den engelsk-amerikanske filosofen Thomas Paine

fingo äfven där plats ^.

Patigrupperingen inom den nyvalda folkrepresentationen

' Motivet till detta härda omdöme är ej blott hans uppträdande

under skräcktiden, utan ock af hans krj^eri för despotismen, vare sig dess

utöfvare hette Marat, Rohespierre — hvilka kan sedan förnekade — eller

Napoleon.

2 Det bröts af Eobespierre, i det denne väl ej talade Jor Marat, men

mot hans medtäflare.

^ Den förre tackade för medborgareskapet med de smakfulla orden, att

hans själ var sansculotte! Den senare hade genom sina skrifter i re-

publikansk anda kraftigt inverkat på revolutionen samt särskildt gjort sig

ryktbar genom en motskrift mot Bm-ke. Se ofvan 283. Båda fingo dyrt um-

gälla hedern, den förre med lifvet, den senare, som närmade sig girondisterne,

med fängelse under skräcktiden. Efter konventet hade han fått nog af den

franska friheten och återvände hem.



BERGET OCH GIRONDEN. 395

visar bäst, att, om landet också böjt sig fÖr eller gillat d. 10

Aug., det dock ej godkänt Septembermorden. Icke hundra

af dess 749 medlemmar voro af princip skräckmän. Det parti

de bildade kallades äfven här berget, och dit slöto sig nästan

samtliga Paris' representanter och — åtminstone till sist^ —
alla, h vilka vi lärt känna såsom medlemmar af den lagstif-

tande församlingens »berg». Men då detta endast utgjort en

del af venstern, omfattade konventets »berg» hela denna sida,

ty girondisterna togo nu sin plats till höger. Sålunda skalle

de upptaga feuillanternas mantel — icke så att de liksom de

voro monarkister, ty de hade tvärtom nu fullständigt deciderat

sig för republiken, utan så, att de, ehuru under en annan

form, skulle kämpa för hvad som var feuillantismens egent-

liga mål: den verkliga frihetens skyddande mot pöbeldespotism

och skräckvälde. Hvad som åstadkommit denna deras »om-

vändelse» var upptäckten, att deras drömda dygderepublik i

verkligheten kunde blifva en Septembermordens blodsorgie,

hvars hela skändlighet de vid närmare besinning fullt insågo,

och härvid fingo de i synnerhet syn för den verkligheten, att

parispöbeln och dess ledare ville tillrycka sig en ständig

diktatur öfver hela landet. Septembermördarnes bestraffning

och Paris' nedbringande till en ställning, som motsvarade

dess storlek, var därför det närmaste målet för deras sträf-

vanden. Med denna vändning i deras politik följde äfven

deras utträde ur jakohinerMuhben, hvarifrån de dels frivilligt

drogo sig tillbaka, dels formligt uteslötos (såsom Brissot' d.

10 Okt.). Detta ryktbara sällskap hade alltid gått i spetsen

för det radikala omstörtningsarhetet — detta är dess stän-

digt utmärkande egenskap — men liksom vissa skadedjur hade

det undergått en mängd »förvandlingar», beroende af att det

tagit sin yttre form af de män, som vid hvarje särskild tid-

pankt ledde den revolutionära rörelsen. Nu efter skilsmessan

från girondisterna framstod dess innersta väsen fällt utbildadt

' Några, t. ex. Cambon, röstade stundom med gironden till kort

före dess fall. Bland bergets medlemmar må nämnas postmästaren frän

St. Ménehonld Drouet. Han visade mycken hätskhet mot konungen under

hans process. Under kejsardömet blef han underprefekt.
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och betans vara det anarhisha skräckväldet '. Bergpartiet

är såliinila från denna tid ensamt det jakobinska riksdags-

partiet, Girondisterna gjorde ej något försök att bilda en

motklubb-, ocli feuillanterklnbben hade sopats bort af samma
storm, som störtat konungadömet. Gironden räknade äfven

efter åtskilliga afi*all vid pass 170 medlemmar, af hvilka 70

tillhörde södra Frankrike. Bland partiet återfinna vi alla

våra bekanta från den lagstiftande församlingen; bland dem^

som det mottagit från den konstituerande, märkas: Fétion,

Bu^ot, Lanjuinais, La Révelliere-Lépeaux och Rahaud de St.

Etienne, och bland dess parlamentariska nykomlingar: Barha-

roux, Mamiel, af hvilka den sistnämde, i grunden blott en svag

karaktär, fick afsmak för blodsmännen på stadshuset, så snart

hans inträde i församlingen undandragit honom deras infl}^-

tande, samt den passionerade och äfventyrlige Louvet, ryktbar

genom en obscen roman i tidens smak: chevalier de Fauhlas'

härleksäfventyr.

Icke ens Öfver det skede i girondisternas historia, med
hvilket vi nu hafva att sysselsätta oss — det mest tilltalande

i deras korta, men glänsande politiska bana — har historiens

dom blifvit mild. Ej nog med att de själfva i sitt oförstånd

lösgjort de brutala krafter, för hvilka de slutligen dukade

under, då de ville stäfja dem; i stället för att göra sig till

herrar öfver förhållandena, förbrukade de sina krafter på

personliga anfall. För det förra skulle behöfts, att de upp-

trädt såsom målsmän för hvad folkets flertal framföralt be-

gärde, för det, som, om det gifvits af republiken, bättre än

något annat skulle förmått stärka denna i det allmänna före-

ställningssättet ännu föga befästade styrelseform — nämligen

ordning i förvaltningen och därmed säkerhet i handel och

vandel samt en pr?;ktisk och verkligt frisinnad lösning af den

religiösa frågan. Af synnerlig vigt hade äfven varit att

undanskaffa det förnämsta orosämnet: krigsfrågan, men det

första vilkoret härför var, att man afstod från revolutionär

' Den förändrade nu sitt officiella namn till Socicté des Jacobins,

amis de Vcgalitc et de la Uberté. Jämf. ofvan s. 237.

2 Till en tid förklarade sig emellertid en del af jakobinerna i lands-

orten för dem, men moderklubben återvann snart sitt välde.



PROPAGANDAN. 397

propaganda och eröfringspolitik, och efter höstens krigshän-

delser kom detta mindre än någonsin i fråga. De tyska

makternas fälttåg erhöll nämligen en för fransmännen mot

all förmodan lycklig utgång. Obeslutsam och öfverdrifvet

forsigtig, framryckte hertigen af Braunschweig ytterst lång-

samt, och i följd häraf erhöll Bumouries, som till lön för

sitt erkännande af den 10 Aug. fått öfverbefälet efter Lafayette,

tid och tillfälle att af de villio-a men oöfvade frivillioca åt-

minstone börja att organisera en verklig armé samt att i

tyskarnes väg besätta Argonnershogen. Den 20 September

bestod en afdelniug af hans trapper under Kellerman sitt första

prof, i det att den vid Valmy en hel dag utan att fly ut-

härdade en kanonad af de fruktade preussarne. Obetydlig i

militäriskt hänseende, medförde denna alfär vigtiga moraliska

verkningar: den gaf åt de franska soldaterna det själfförtroende,

som är segerns första vilkor, men verkade hos tyskarne ned-

slagenhet och olust, och under intrycket häraf samt i följd af

den långt framskridna årstiden och i synnerhet i följd af

misstroendet mellan de båda bundsförvandterna \ vände de

tyska arméerna med oförrättadt ärende hem till sitt land.

Före Oktober månads utgång var Frankrikes jord fri från

fiender, och ej nog härmed: den franska sydarméen hade redan

i September utan motstånd besatt Savoyen och Nizza, och så

stor var det tyska rikets murkenhet, att general Ciistine blott

behöft med 18,000 man visa sig inom dess gränser för att

förmå Speier (d. 30 Sept.) Mainz, (d. 21 Okt.) m. fl. orter

att kapitulera. Efter dessa framgångar blef i Paris ifvern

för verldsbefrielse och verldsherravälde större än någonsin.

Att de egentliga jakobinerna ursprungligen ej varit för kriget

hade, som vi veta, förnämligast berott af att det företagits

före konungadömets fall; kunde det leda till jakobinismens

och framför alt jakobineruas herravälde äfven utom Frankrike,

var det helt och hållet i deras smak, och särskildt tilltalade

en dylik triumf för partiet och Frankrike jakobinismens store

' Fransmännen förstodo att genom en separat nnderhandling med
preussarne till och med ingifva österrikarne misstanken om ett tillämnadt

förräderi af de förre. Följden blef, att de österrikiska trupperna återkallades,

hvilket påskyndade återtåget. Det hade börjat den 30 Sept.
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realpolitiker — .Danton, Med auledning af frågan om Sa-

voyens införlifvande uppmanade han den 28 Sept. konventet

att betrakta sig såsom »ett folkens allmänna upprorsutskott»

samt att, äfven om dessa själfva skulle önska att bibehålla

sin monarkiska styrelse, ej medgifva dem att så skada sig

själfva. Att den revolutionära propagandan på detta sätt

öppet bröt med den aktning för andra folks rätt, som revo-

lutionen så högtidligt utlofvat, och visade sig vara — en

tvångs- eller eröfriugspoiitik, ingick visserligen ej i giroudister-

nas ideala system ^ men för själfva propagandan voro de fort-

farande lika ifriga som under förberedelserna till kriget; de

nästan täflade i konventet med Cloots i kosmopolitism, och den

19 November erbjöd konventet, i väsentlig mån på deras till-

skyndelse, Frankrikes hjälp åt alla folk, som ville vinna frihet.

Härigenom bidrog emellertid partiet till, att Frän krikeberöfvades

hvarje möjlighet att erhålla den fred, som det så väl behöfde

för att kunna tillgodogöra sig revolutionens frukter. Men
på samma sätt gaf det äfven i de ofvan antydda inre frå-

gorna föga efter för jakobinerna i revolutionär ifver, ja, man
skulle nästan kunna säga, att motviljan för de parisiska anar-

kisternas blods- och rofdiktatur var den enda i;^mc^J9^e??a

skilnaden mellan gironden och berget. Därför saknade också

den förras konservatism ett verkligt underlag, och häri ligger

förklaringen till, att dess strid mot berget egentligt blott blef

en personlig hamp om maJden. Till råga på alt visade

girondisterna sig vid stridens förande alt jämt mera såsom

ordets än handlingens män : genom att oupphörligt hota utan

att slå till, retade och uppkallade de till själfförsvar fiender,

som ej tvekade att göra det sistnämda.

Centern eller såsom den också kallades slätten eller

träshet beherskade till numeraren afgjordt församlingen,

ty dess antal uppgick ända till 500. Innerst voro dess med-

lemmar vanligen moderata, ofta gamla anhängare af den

konstitutionella monarkien, hvilka endast genom omständig-

' Det var t. ex. med anledning af Louvets yrkande på Savoyens själf-

bestämningsrätt, som Danton fälde det nämda yttrandet. Savoyens in-

förlifvande (d. 27 Nov.) försiggick också först, sedan det blifvit begärdt af

savoyarderna själfva.
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heternas makt blifvit republikaner, ocli deras sympatier när-

made dem därför girondisterna, åt hvilka de också till en

början genom sina röster beredde herraväldet inom kon-

ventet. Men de voro obeslutsamma och framföralt — rädda^

och när berget vädjade till våldet, öfvergåfvo de hastigt

gironden. Därefter sökte de antingen såsom Sieyés genom
tystnad eller såsom den karaktärslöse advokaten JBarére —
äfven han en f. d. medlem af den konstituerande församlin-

gen — genom att själfva göra sig till bödlar undgå att

blifva offert

I ministären inträdde en vigtig förändring, i det Danton
frånträdde sin taburett för att kunna mottaga sin plats i

konventet". Hans efterträdare blef girondisten Garat, lite-

ratör och professor i historia, och härigenom skulle sålunda

regeringen blifvit homogen. Detta blef dock ej fallet, ty i

Okt. tillsattes en ny krigsminister Fache, och ehuru denne

var en skyddsling till Roland, stälde han sig, blifven minister,

helt och hållet under pariserdemagogernas välde. Äfven Roland

hade invalts i konventet och erbjöd sig därför att utträda ur

ministären, men då Danton under den häraf föranledda diskus-

sionen yttrat, att om man inbjöd Roland att kvarstanna i

regeringen, borde man äfven inbjuda hans fru, samt beskylt

Roland att hafva velat fly från Paris under Septemberdagarna,

förklarade denne (den 30 Sept.) att han behöll sin minister-

plats på grund af de därmed förenade farorna. Härmed hade

han bebådat en kampministär, och han höll ord. Han själf

liksom den högsinta kvinna, under hvars inflytande han stod,

hyste ej längre någon tvekan om, att alt borde vågas för att

skydda Frankrike för mördareligans välde, och uppehållen af

hennes karaktärsstyrka och under intrycket af konfliktens all-

var frigjorde sig Roland i ej ringa grad från sin förra revo-

lutionära doktrinism och utvecklade en handlingskraft, som
kanske kunnat leda till seger, om den funnit tillräckligt

' Några dess medlemmar, såsom Grégoire och Camus, förmåddes nog-

äfven af sin vördnad för de rousseauska dogmerna och genom girondisternas

oförmåga att leda att underkasta sig jakobinerna.

^ Detta fasthöll nämligen vid principen, att ministrarne måste tagas,

utom riksdagen.
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understöd hos hans partivänner. Bland annat kom han här-

vid på samma tanke som Mirabeau, nämligen att genom lite-

raturen söka leda den allmänna opinionen och inrättade for

detta ändamål ett särskildt ämbetsverk (hureau d^esprit public).

Den 21 September öppnades konventet i Manégesalen,

där det sedan höll sina sammankomster till den 10 Maj 1793,

då det inflyttade i en förut till teater använd sal i Tuilerierna

(la salle des machines). Liksom sina båda föregångare öfver-

tog det genast genom sina utskott själft en betydlig del af

den verkställande makten, ehuru denna skulle hetas tillhöra

ministären.

Redan samma dag konventet öppnades, beslöt det konunga-

dömets afskaffande. Förslaget motiverades af biskop Grégoire

bland annat därmed, att »inga dynastier någonsin varit annat

än glupska racer, som blott lefva af människokött». Dagen

därpå anbefaldes, att alla förvaltningsmyndigheter och dom-

stolar skulle genom nya val republikaniseras. Det var att

ytterligare minska deras själfständighet och i och med det

samma deras förmåga att uppfylla sin bestämmelse, och måttet

rågades, då nu valbarheten till domare utsträcktes äfven till icke

jurister. Samma dag beslöts äfven införandet af en ny tid-

räkning med republikens proklamerande såsom utgångspunkts

Beslutet om konungadömet hade fattats enhälligt, men
omedelbart därefter utbröt partifejden i full låga, i det gironden

började sitt anfall mot de parisiska anarkisterna och berget,

hvilket sympatiserade med dessa och, som vi veta, äfven inne-

' Förut liade man med bibehållande af den vanliga tidräkningen

äfven plägat beteckna åren efter revolutionens början med »frihetens år»

1, 2, 3 o. s. v. och efter den 10 Aug. 1792 plägat tillägga: »jämlikhetens

år» 1, Nu blef det officiella beteckningssättet: »den franska republikens är»

1, 2, 3 o. s. v. Om den nya republikanska kalendern, hvartill detta beslut

gaf anledning och som faststäldes den 5 och 24 Okt. samt 24 Nov. 1793,

se Not. IT. En annan förändring i de yttre sederna, som nu infördes, var

att titeln hevi^e utbyttes mot: medborgare. Brissot rekommenderade d.

21 Sept. 1792 i Le patriote francais detta bruk, men ännu mer, att man
såsom i Kom ej skulle använda någon titel. Därjämte började tilltalsordet:

Til utbytas mot du, hvars användande från 1793 blef fullt officielt. Dessa

förändringar förorsakades dels af jämlikhetsfanatismen, dels af svärmeriet för

antiken. Ordet: herre, användes nu ironiskt.
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slöt åtskilliga af dem, ifrigt antog sig deras sak. En med-

lem af bergpartiet, Danton, hängaf sig dock ej åt partiför-

bittringen. Om han under sin ministär bestämt regeringens

hållning gent emot den inre anarkien och därigenom ådragit

sig en tung skuld, så hade han dock äfven varit själen i för-

svaret mot den yttre fienden, och utöfvandet af en verklig

politisk makt hade hastigt bragt till utveckling hans stats-

mannanatur. Han ville nu, att det segrande partiet både

för att befästa sig i makten och för att kunna realisera den

kraftfulla och fosterländska yttre politik, som alt mer och mer

blef det förnämsta målet för hans sträfvanden, skulle åstad-

komma en stark regering; han började inse, att därtill kräf-

des något mera än hvad hans hittillsvarande stallbröder i de-

magogien kunde prestera, och uttryckligt frisade han sig i

konventet från gemenskapen med Marat^ hvilken han be-

tecknade såsom omöjlig för ett samhälleligt lif (insociahle).

Han önskade därför, att hela det gamla jakobinska partiet

skulle sluta sipj fast tillsammans i stället för att försvaga

sig genom inre tvister, men de uppmaningar till försonlighet,

hvilka han inkastade i sina för öfrigt våldsamt radikala anfö-

randen, lemnades obeaktade af båda partierna, och girondi-

sterne tillbakastötte den hand, som bjöds dem af September-

dagarnas justitieminister.

Striden började, då Busot med anledning af meddelanden

från Roland om anarkiens sorgliga verkningar den 24 Sept.

genomdref tillsättandet af ett utskott — han blef själf själen

däri — hvilket skulle afgifva en rapport om republikens och

Paris' tillstånd och förbereda såväl en lag mot uppmaningar

till mord som anskaffandet af en säkerhetsvakt åt konventet,

bildad af nationalgardister från hela landet. På den sist-

nämda åtgärden lade girondisterne synnerlig vigt och detta

med rätta, ty om också den reaktion, som oviljan öfver Sep-

tembermorden åstadkommit äfven i Paris, för tillfället beredde

konventet en viss trygghet, så egde det dock ej till sitt skydd

någon pålitlig truppstyrka. Nationalgardets kommendant var

fortfarande Santerre; dess bästa krafter hade dragits till krio-et:

i följd af det hemmavarande egentliga borgerskapets tröghet

utgjordes det aktiva gardet vanligen af jakobinsk pöbel, och
»Si. /. Boethius. Franska revolutionen. 26
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sedan den lagstiftande församlingen den 19 Aug. låtit förmå

sig att lägga sektionsindelningen till grund för dess indelning

i bataljoner — det hettes hädanefter bestå af »de beväpnade

sektionerna» — stod det helt och hållet under ledning af de

orolioja sektionsförsamlingarna.

Den 25 Sept. sökte berget upprifva den föregående da-

gens beslut; å andra sidan angrepo girondisterne då öppet

den parisiska kommunalstyrelsen, och under diskussionen be-

skylde marselliaren Rehecqui, understödd af Barharoux^ Robe-

spierre för att eftersträfva diktaturen, hvilket dock ej ledde

till något annat än att denne fick tillfälle att hålla ett loftal

öfver sig själf. Äfven Marat fann denna dag lämpligt att

uppträda. »Jag har många fiender i denna församling», bör-

jade han. »Alla, alla!» ljöd det från hela salen, men han lät

sig ej förblufias utan berömde sig med oförliknelig fräckhet

af att alt från Bastiljeus stormning hafva begärt en diktator,

som emellertid blott skulle hafva makt »att afslå alla brotts-

liga hufvuden». Sedan Vergniaud, beklagande att han på
talarestolen måste ef^-erträda en sådan människa som Marat,

trots ilskna protester af berget och dess klackörer på läktarne

uppläst exekutionskomitéens skändliga cirkulär af den 3 Sept.

och en annan girondist yrkat åtal mot Marat, satte denne

en pistol till sitt hufvud och förklarade, att han skulle

döda sig vid foten af talarestolen, om han försattes i ankla-

gelsetillstånd, men tillade dock fÖrsigtigt: »jag skall stanna

bland er för att trotsa ert raseri». För att göra ett slut på

skandalen öfvergick församlingen till dagordningen, och det

enda resultatet af diskussionen bl ef antagandet af ett därunder

af Danton och Robespierre framstäldt yrkande, att republiken

skulle förklaras »en och odelbar». Ingen tänkte på motsat-

sen, men berget ville i denna formel hafva ett vapen mot
girondisternes sträfvande att inskränka Paris' öfverraakt, i

hvilket de låtsade sig se en afsigt att förvandla Frankrike till

en federativ republik.

Under de följande dagarna satte man i fall gång anfallen

mot de parisiska myndigheterna, hvilka därvid ånyo affordrades

räkenskap för de värdesaker de haft under sin vård. Då
kommunalrådet för att skjuta ansvaret från sig på öfvervak-



ROBESPIERRE ANKLAGAS. 403

ningskomitéen lät försegla dennas papper, hade komitéen

djärfheten att den 1 Okt. af konventet begära att återfå

papperen, emedan den med dem ville bevisa, att en stor del af

den lagstiftande församlingen tagit mutor af hofvet, men trots

bergets och särskildt Marats förbittring lät konventet 24 af

sina egna medlemmar i stället taga papperen om hand, hvarpå

anklagelsens grandlöshet genast uppdagades. Emellertid för-

summade man att skrida till de brottsligas bestraffning.

Den 8 Oktober framstälde det buzotska utskottet ett

förslag om bildande af ett konventsgarde, bestående af 4 470

man. Då arrangerade kommunalrådet, att kommissarier från

sektionerna den 19 Oktober till konventet framburo en pro-

test mot, att detta, »likställande sig med tyranner, omgaf

sig med ett garde». Konventet tillbakavisade med ovilja de-

putationen och förbjöd kommunalrådet att låta trycka och till

departementen utsäuda petitionen, men rådet dref sin djärf-

het ända därhän, att det, med begagnande af Pétions fribrefs-

rätt, honom oåtspord sökte på posten expediera paket med
aftryck af petitionen. Detta tilltag omintetgjordes dock af

Roland, som den 30 Okt. inberättade till församlingen, att

han lagt beslag på paketen.

Sinnena voro då ännu häftigt upprörda efter ett våldsamt

uppträde den föregående dagen. I en då föredragen rapport

af Roland öfver tillståndet i Paris hade Robespierre utpekats

såsom i synnerhet farlig för samhällets lugn. Då denne med
anledning häraf beklagade sig öfver att sålunda blifva förtalad

utan att någon genom en formlig anklagelse gaf honom till-

fälle att försvara sig, hade Louvet uppträdt; med passionens

hela kraft hade han skildrat hans ilskna utfall mot girondi-

sterna, hans diktatur i kommunalrådet och valmanskollegiet,

hans attentat mot den laö;stiftande församlino-ens frihet —
hvilka äfven bestyrktes af Lacroix — hans ständiga prisande

såsom »den ende dygdige, som kunde rädda folket», och han

hade slutat med ett formligt yrkande på hans försättande i

anklagelsetillstånd. Hade denna fråga genast kommit under

omröstning, skulle Robespierre kanske varit förlorad; också

voro jakobinerua i hög grad oroliga, och på aftonen förklarade

Robespierres bror öppet i klubben, att endast folket i Paris
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var för dem. Emellertid erhöll Robespierre på sin begäran 8

dagars beredelsetid för att försvara sig.

Midt i denna upphetsning kom nu (den 30) Rolands an-

gifvelse mot kommunalrådet. Af högern yrkades på dettas

exemplariska bestraffning, under det att venstern med raseri

kastade sig öfver ministern, som den beskylde för att hafva

kränkt brefhemligheten. Lidelserna uppdrefvos så mycket mera,

som man nu äfven börjat diskutera ett af det buzotska ut-

skottet framstäldt förslag om en lag mot uppmaningar till

mord, hvilket bl. a. Danton motsatte sig med utropet: »Press-

friheten eller döden!» Då framträdde JBarbaroux med en rad

af förslag, som verkligen synas hafva bort vara i stånd att

bryta pariseranarkisternas makt. Enligt ett af dessa skulle

Paris, om folkrepresentationen där blefve kränkt, förlora sin

rätt att vara riksdagsort; enligt ett annat skulle kommunal-

rådet ögonblickligen upplösas och sektionerna ej vidare få vara

permanenta — men för så kraftiga åtgärder kunde gironden

i sin helhet ej besluta sig, och förslagen ledde ej till något

resultat; följande dagen, sedan kommunalrådet genom en de-

putation förödmjukat sig inför konventet, lemnade detta t. o. m.

försöket med petitionens afsändande ostraffadt.

Ett om möjligt ännu större bevis på sin obeslutsamhet

och brist på sammanhållning skulle emellertid gironden lemna

den 5 Nov., då Robespierres sak afgjordes. Louvet hade ej

inhemtat chefernas mening, innan han framstälde anklagelsen,

och partiet öfvergaf honom. Robespierre försvarade sig för

öfrigt med skicklighet. Hans tal var hufvadsakligast en ad-

vokatyr för kommunens anarkiska tilltag, hvilka han fram-

stälde såsom nödvändiga för friheten. »Viljen ni» — utropade

han — »en revolution utan revolution?» Ehuru han skenbart

stälde sig själf i skuggan, kom han dock på detta sätt att

framstå såsom »despotismens» oblidkeliga fiende; hans ankla-

gare åter såsom dennas hemliga vänner. Trots Louvets och

Barbaroux' förtvifiade motstånd fann församlingen försvaret

tilifyllestgörande, och på aftonen uppträdde den frikände så-

som triumfator i jakobinerklubben. Det illa planlagda anfallet

hade blott tjänat till att göra Robespierre bemärkt ocli blef

därför för honom just trapp.steget till diktaturen. Hans seger
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uppfattades dessutom såsom en seger för skräckmännen i all-

mänhet. Under triumfen hos jakobinerna djärfdes Collot

d^Herbois kalla Septembermorden »den stora artikeln i den

franska frihetens trosbekännelse», och den 6 Nov. föredrog

Bazire för konventet en rapport, hvari han påstod, att Sep-

tembermorden till stor del begåtts af — rojalister. Girondi-

sterne hindrade visserligen, att hans opus erhöll äran af att

tryckas, men alla dessa hotande tecken förmådde ej ingifva

dem nog beslutsamhet att söka genomdrifva lagen mot upp-

maningar till mord samt den om konventsgardets bildande.

Med afseende på det sistnämda föredrogo de att under hand

låta frivilliga, särskildt från Marseille, komma till Paris; då

de skulle upprätthålla lagens majestät, visste de sålunda ingen

annan utväg än att kringgå lagen. I en fråga röjde de dock

något större beslutsamhet. Efter den 10 Augusti hade man
upptagit den genom det kungliga vetot hindrade planen att

upprätta ett läger utanför Paris. Det visade sig emellertid

blifva en samlingsplats för de skaror af löst folk, som anar-

kien lockat till Paris eller dess omnejd, men just af denna

anledning tog kommunalrådet företaget i sitt hägn, ty det

erhöll därigenom en utmärkt rekrytskola för sitt anarkiska

garde. Slutligen blefvo skandalerna vid denna »nationalverk-

stad», där aflöningen var hufvudsak, så stora, att konventet

den 18 Okt. befalde arbetets upphörande, och trots hotelser

med uppror genomförde det beslutet. Hufvudstaden befriades

dock ej härigenom från dessa s. k. arbetare; de stannade till

största delen i förhoppning, att anarkiens fullständiga seger

snart skulle skaffa dem en ännu lättfångnare förtjänst.

Andtligen kom upplösningens stund äfven för den beryk-

tade kommunen af den 10 Aug. Åtskilliga formella skäl hade

hindrat ett omedelbart genomförande af dekretet från den

20 Sept., men slutligen förlorade konventet tålamodet och

befalte den 24 Nov. val af ett provisoriskt råd. Därföiin-

nan hade redan (den 4 Okt.) val af ny mär företagits. Af
omkring 14 000 afgifna röster erhöll Pétion därvid nästan

alla, men den ömkliga roll han fått spela efter den 10 Aug.

hade gifvit honom nog af parisarne, och han föredrog sin

plats som deputerad framför märsämbetet med dess 72 000
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L. i lön. Omvalet drog långt ut pä tiden, bl. a. emedan de

moderatas kandidat, d'Ormesson^, af anarkisterna skrämdes

att träda tillbaka; deras nye, läkaren Chamhon, besegrade

emellertid den 30 Nov. jakobinernas, Lhuillier (8 358 röster

mot 3 906), men härmed var de moderatas energi uttömd.

När valet af kommunalrådet sedan skulle ega rum, försum-

made de sektionsförsamlingarna, i hvilka den jakobinska mi-

noriteten sålunda ofta kunde spela herre ^; i följd häraf blef

det nya rådet till stor del samma andas barn som det förra,

och så snart det installerats (den 2 Dec), började det ur

sig utesluta medlemmar med moderata tänkesätt; först kon-

ventets mellankomst gjorde slut på detta tilltag. De öfriga

valen gingo i samma riktning: procureur blef Chaumette,

Änaxagoras, som han själf kallade sig, en ny storhet, hvilken

anarkien efter den 10 Aug. hade erhållit från det literära

proletariatets led. Den ena af hans substituter blef Hébert.

Omedelbart före sin upplösning hade »kommunen af den

10 Aug.» till konventet framstält en formlig anklagelse mot

Roland. Konventet begrof den emellertid i tysthet, och en

ny, som Chahot med tillhjälp af falska vittnen och förfalskade

bref sökte arrangera både mot honom och hans maka, ledde

blott till att fru Roland den 7 Dec. af konventet, i hvilket

hon själf infunnit sig för att försvara sig, fick mottaga en

storartad hyllning. Kort därefter skulle dock Roland åter

finna, att han i sah ej mycket kunde räkna på riksförsam-

lingen. Paris' elektorskollegium företog sig nämligen i början

af December att utse en ny departementalstyrelse, ehuru kon-

ventet erkänt den provisoriska från Aug. 1792 och återgifvit

den hela dess lagliga myndighet. Roland sökte hindra valet,

men konventet gaf den 20 Dec. elektorerna rätt och honom
orätt. Vid detta val segrade det anarkiska partiet fullständigt.

Procureur blef t. ex. Lhuillier.

Men gironden arbetade sina motståndare i händerna ej

blott genom svaghet utan ock, såsom ofvan är antydt, genom
sin egen revolutionära fanatism. De märkligaste exemplen

^ f. d. generalkontrollören. Se ofvan s. 98.

2 Åtskilliga af det nya rådets medlemmar erhöllo sina platser pä IG

—

30 röster. I flere sektioner var hela antalet röstande 100—300.
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härpå lemnar partiets förhållande till frågan om emigran-

ternas och konungens behandling.

Att konventet beslöt dödsstraff mot emigranter som Imro

vapen mot fäderneslandet (9 Okt.), var naturligtvis fullt be-

fogadt, men det samma kan ej sägas om en af Buzot den 23

Okt. genomdrifven lag, som dömde till evig landsflykt alla

emigranter — således äfven dem, som flytt undan jacquerierua

och septembermördarnes dolkar, och belade med dödsstraff

hvarje försök af dem att återvända. T. o. m. Ludvig XIV:s

proskriptioner af hugenotterna voro härigenom öfverträffade.

Att de ifrigaste revolutionärerna ej ville nöja sig med
något mindre än Ludvig XVLs död, är lätt att fatta. Om
man betraktar denna fråga ur Molchetens och den formella

rättens synpunkt, så visar sig emellertid en dylik behandling

af den afsatte konungen i hög grad förkastlig. Englands historia

hade bort komma de franska republikanerna att inse faran af

att göra en störtad konung till martyr. Och huru mycket mera

var ej Ludvig XVI egnad att framstå såsom en sådan än Karl

I? Med afseende på rättsfrågan må det vara nog att påminna

om den oryggliga grundsatsen, att ingen kan rättvisligen

dömas och straffas annat än i kraft af den lag, mot hvilken

han brutit. För Ludvig XVI var denna lag 1791 års kon-

stitution, men det straff, som däri stadgades för förräderi af

en konung — och detta var ju brottet — det var afsättning,

d. v. s. just det straff, som han redan fått lida. Men att taga

varning af det förflutna var ej de franska revolutionsmänneus

sak^, och. konventets legister visste utväg att komma från den

svårighet, som rätten uppreste. Sedan girondisten Valasé den

6 November afgifvit en rapport om konungens »brott», afgaf

legisten och centermannen Mailhe den 7 en dylik om hans be-

handling, och med alldeles samma argumentation, hvarmed äldre

generationers legister plägat gifva skäl för konungadömets
rättskränkningar, förklarades däri, att endast underordnade

myndigheters straffrätt, men ej suveränens kunde inskränkas

' Mailhe upptog visserligen i sin här nedan anförda rapport det

engelska prejudikatet, men den lärdom han däraf drog var blott, att en-

gelsmännen bort lata ett nationalkonvent döma Karl I. »Om miderhnset

tagit detta parti, skulle det varit konungadömets sista stund i England.»
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af någon konstitution ; att konungens oansvarighet därför var

noll inför nationen, och att konventet, såsom representerande

denna, hade rätt att befordra konungen till hans förtjänta straff.

Härvid behöfde konventet ej såsom andra domare bindas af

stadgade rättegångsformer, ty sådana gifvas af folket-suveränen^

och i detta fall var ju folket själft domaren. Det var som
man ser den svenska frihetstidens grundsats, att lagstiftaren

står öfter lagen, drifven till sin spets.

Under diskussionen om denna fråga uppträdde för första

gången (d. 13 Nov.) den 25-årige exmarkisen St. Just. Vid
19 års ålder hade han bestulit sin mor; nu uppträdde han

såsom en slags rousseausk puritan, såg i Robespierre det rous-

seauska idealets inkarnation och brann af begär att jämte

denne sin herre och mästare få förverkliga hvad som framför

alt tilltalade honom i Rousseaus samhällslära : den oinskränkta

statsdespotismeu. Han nöjde sig ej med att yrka på Lud-

vigs dömande såsom medborgare, han fordrade helt enkelt

hans bestraffning, ej enligt lagen utan enligt folkrätten, såsom

en främling och fiende, ty såsom sådana borde alla konungar

betraktas. Den 3 Dec. yttrade sig Robespierre i frågan. Han
uppstälde därvid en grundsats, som alltid borde följas efter en

revolution, nämligen att det segrande partiet ej kan döma det

besegrade, emedan det själft är part i målet. »Om Ludvig»,

yttrade han, »kan blifva föremål för en process, kan han ^>lifVa

frikänd, men om Ludvig kan antagas oskyldig, hvad blir då

revolutionen?» Men häraf drog han ej den naturliga slut-

satsen, att konungen blott borde oskadliggöras t. ex. lands-

förvisas, utan den samma, till hvilken St. Just kommit : att han

utan vidare borde dödas. Ett så brutalt tillvägagående ville

visserligen ej girondisterne veta af, men öfvertygelsen om
Ludvigs brottslighet, ifvern att genom konungens dömande
visa sin republikanism beröfvade i allmänhet dem liksom cen-

terns flertal rent af förmågan att inse orättvisan af själfva

rättegången; särskildt blef detta fallet, sedan Roland den 20

Nov. i Tuilerierna upptäckt ett hemligt järnskåp, innehål-

lande en mängd både för konungen och andra personer kom-
prometterande papper \ och den 3 December beslöts på förslag

^ Genom denna upptäckt uppdagades för första gängen nägot om Mi-
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af Pétion, att konungen skulle dömas af konventet. Den 6

tillsattes därefter ett utskott af 21 personer, som skulle utar-

beta anklagelsehandlingen.

Till en början hade fångarne i Tempeltornet fått till-

bringa sina dagar tillsammans, och makans och systerns kärlek

samt sysselsättningen med barnen hade härvid beredt den olyck-

lige monarken en Ijuf tröst, men sedan den oundviklige mur-

mästaren Palloy inredt ett särskildt torn åt konungen (30

rabeaus förbindelser med hofvet, och pä grund häraf blef hans bild i kon-

ventet genast beslöjad och sedan hans lik bortfördt ur Panthéon, Mot
Roland gaf järnskåpshistorien äfven anledning till klander och giftiga be-

skyllningar, emedan han öppnade skåpet utan att först underrätta konventet

om upptäckten. Denna möjliggjordes genom förräderi af smeden Gamaln
— Ludvig XVI:s lärare i hans älsklingsnöje : lässmide — hvilken konungen

i Maj 1792 låtit förfärdiga skåpet. I April 1794 lät Gamain tillställa kon-

ventet en petition om att erhålla en pension, emedan konungen omedelbart

efter skåpets förfärdigande gifvit honom ett glas förgiftadt vin, som förstört

hans hälsa. Konventet satte naturligtvis tro till anklagelsen och beviljade

under deklamationer om konungars skändUghet pensionen (28 Flor. II, 17

Maj 1794), men i allmänhet har Gamains anklagelse betraktats såsom falsk.

1838 upptogs den emellertid af psevdonymen: Le bibliophile Jacob (P.

Lacroix), men beskyllningen riktades nu mot Marie-Antoinette, som skulle

gifvit den mordiska drycken. De bevis, pä hvilka Jacob stöder sig, äro

egentligen utsagor från personer, för hvilka Gamain — död 1800 — be-

rättat händelsen. Louis Blanc och Hedin a, a. ss. 56 o. f. hafva gifvit

spridning åt Jacobs framställning, men ingen af de tre har vågat uttala ett

bestämdt: skyldig. Emellertid har Mortimer-Ternaux underkastat frågan

en ny undersökning, på grund hvaraf han anser sig kunna fullkomliy tfri-

känna både Ludvig och Marie-Antoinette från brottet^ och hans utslag

torde svårligen kunna jäfvas. Han har nämligen påvisat, att Gamains be-

rättelse 1794 innehåller bevlslig osanning, i det Gamain däri påstår sig

hafva varit förlamad i 9 månader efter förgiftningen (Maj 1792), men dock,

såsom synes af offentliga handlingar, då kunde från sitt hem i Versailles be-

gifva sig till Paris 2 gånger för att närvara vid skåpets öppnande (den 20

Nov. och 25 Dec. 1792), och han fäster vidare uppmärksamheten på det

orimliga i, att Gamain, om han verkligen 1792 ansett sig förgiftad, ej då
framstälde anklagelsen samtidigt med att han förrådde skåpet. Den 1838

framkastade beskyllningen mot Marie-Antoinette vederlägges åter af Gamains

egen berättelse 1794, med hvilken den står i uppenbar strid, ty om någon-

dera berättelsen skall hafva vitsord bör det väl vara den till konventet 2

år efter händelsen ingifna. Hade någon möjlighet funnits att, medan
saken ännu var färsk, anklaga Marie-Antoinette för förgiftningsförsök, kan

man också vara säker på, att det skett vid hennes rättegång.
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Sept.), fick denne blott vid måltiderna råka sin familj. Den

11 Dec. instäldes han för konventets skrank. »Ludvig», ytt-

rade dagens president Barere^ »den franska nationen anklagar

er», hvarpå han tillät honom att sittande få del af de 21 :s

anklagelseskrift. Den kraftige Karl I af England hade i en

liknande belägenhet inskränkt sig till att bestrida domstolens

kompetens, Ludvig böjde sig för sitt öde; han besvarade fog-

ligt de framstälda frågorna och anklagelserna, och sedan för-

höret slutat, begärde han en advokat. Berget satte sig med

raseri däremot, men på yrkande af Pétion blef hans begäran

beviljade Då han återkom till Tempeltornet, fick han mot-

taga det förkrossande budskapet, att han alldeles skulle skiljas

från sin familj. Den 15 utverkade dock Lecointre af kon-

ventet, att detta barbariska påbud af kommunalrådet skulle

upphäfvas, men han förmåddes af de öfriga montagnarderna

att taga till baka sitt yrkande, hvarefter konventet medgaf att

Ludvig skulle få råka sina barn, dock mot vilkor att de under

rättegången skildes från modern och fastern. Då afstod Lud-

vig äfven från denna tröst, och endast en trogen kammar-

tjänare Cléry stannade hos honom. Till sin hjälp vid rätte-

gången begärde Ludvig Target eller Tronchet eller hälst båda.

Den förre afböjde förtroendet, men den senare mottog det.

och MalesJierhes skyndade att af konventet utbedja sig »äran

att få försvara den, som varit hans herre». Det bifölls, och

Ludvig mottog med tacksamhet anbudet, hvarefter de båda

försvararne utverkade tillåtelse att till sitt biträde erhålla en

yngre advokat de Séze-.

Bland domarne framträdde småningom trenne menings-

riktningar. I gironden och centern funnos verkligen åtskil-

liga, hvilka lyckats bevara sitt rättsmedvetande oförvilladt,

^ Under öfverläggningen härom väntade konungen i ett annat rum,

och här begärde han och erhöll af Chaumette ett brödstycke för att stilla

sin hunger. Det var nu afton och man hade ej gifvit honom mat sedan

morgonen.
2 Om Ccaalés' anbud se ofvan s. 215. Necker utgaf från Coppet en

försvarsskrift för Ludvig. Kommunalrådet föreskref, att advokaterna endast

under uppsigt skulle fä sammanträffa med konungen, och då konventet kas-

serade detta beslut, viUe det, att de vid sina besök skulle underkastas

kroppsvisitation. Till dess harm gaf konventet ej häller härtill sitt samtycke.



KONUNGENS PROCESS. 411

och dessa önskade, att konventet helt enkelt skulle landsför-

visa konungen. Girondens flertal ville åter, att konventet

skulle fälla en ordentlig dom, och tänkte sig nog därvid, att

denna skulle lyda på dödsstrafi", men domen ville man sedan

underkasta en allmän folkomröstning, och härigenom hoppades

åtminstone mänga, att konungens lif skulle kunna räddas, utan

att de behöfde kompromettera sin republikanism. Berget slut-

ligen delade den första gruppens åsigt, att konventet borde

hafva afo-örandet helt och hållet i sin hand, men för att döda.

Under förhandlingarnas lopp blef det emellertid alt mera

klart, att frågan om konungens öde blott var ett moment i

striden mellan gironden och berget. Ej blott den jakobinska

pöbeln utan ock de arbetareskaror, som tidtals lystrade till de

revolutionära slagorden, men hvilkas ifver Septembermorden

nu en tid afkylt, läto sig nämligen intalas, att konungens

död var nödvändig för revolutionens räddning; ja, då nöden,

anarkiens oundvikliga följeslagerska, äfven denna vinter uppen-

barade sig i Paris, inbillade agitatorerna de lättrogna, att ko-

nungen var skulden härtill, och lyckades härigenom hos folk-

massan uppväcka en hatfull fanatism, som endast kunde till-

fredsställas med den olycklige monarkens blod. Så hemföll

ånyo, just genom frågan om konungens dom, hufvudstaden

under agitatorernas välde, och då detta var vilkoret för bergets

och pariserdemagogernas seger, fingo sålunda girondisterne

dyrt plikta för att de låtit denna fråga komma å hane. Deras

motståndare förstodo också att rikta den nyväckta folkfana-

tismen direkt mot dem, i det de tolkade hvarje deras minsta

försök att i fråga om konungens behandling föra mänsklig-

hetens och rättvisans talan såsom bevis på sympati för revo-

lutionens fiender, ja såsom rojalism. I synnerhet blefvo sek-

tionsförsamlingarna härdar för den återuppvaknande anarkiska

despotismen, och agitatorerna skydde ej ens öppet våld för

att i dem befästa sitt välde.

Girondisterne beredde sig äfven till strid, men med van-

lig opraktiskhet och halfhet. För att få tillfälle att på fien-

den återkasta misstanken för rojalism, läto de Buzot den 16

Dec. föreslå, att alla slägtingar till fångarne i Tempeltornet

och således äfven bergets skyddsling hertigen af Orleans skulle
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laudsförvisas. Jakobinerue förstodo att uudojå försåtet genom
att göra frågan till en principfråga om folkrepresentanter-

nas oafsättlighet; sektionerna förmåddes att petitionera mot
girondens tilltag att kränka denna princip i Egalités person,

och härigenom tvangs konventet att uppskjuta frågan till

efter konungens dom; girondisterne hade blott lyckats ytter-

ligare reta sina motståndare.

Den 9 Januari 1793 blef konventets utskott för den all-

männa säkerhetens upprätthållande (le comité de siireté gé-

nérale) så ombildadt, att berget nästan helt och hållet ute-

slöts därifrån, men girondisterne vågade ej söka genomföra

Gensonnés förslag (den 14), att polisuppsigten öfver Paris

skulle öfverlemnas åt det samma. Nu hade ock deras skydds-

trupper, de federerade, ankommit och desse voro verkligen till

en början lifvade af de bästa afsigter, såsom visade sig då en

deputation ur deras led den 13 Januari inför konventet dun-

drade mot Septembermördarne och andra anarkister, men deras

patroner försummade att disciplinera dem och att skydda dem
för agitatorernas förförelsekonster. Redan under de närmast

följande dagarna lyckades därför jakobiuerklubben och kom-

munalrådet »förbrödra» dem med det parisiska nationalgardets

anarkiska element. 1 själfva verket befann sig sålunda kon-

ventet, när konungens öde skulle afgöras, i den fanatiserade

pariserpöbelns våld.

Den 26 December 1792 hade Ludvig och hans rätte-

gångsbiträden blifvit hörda af konventet. I sitt väl utförda

försvarstal framhöll de Séze med kraft, att rättegången stod

i strid ej blott mot den oansvarighet, som nationen beviljat

konungen, utan ock mot de i rättighetsförklaringen såsom

heliga stadgade juridiska formerna. Ludvig själf inskränkte

sig till att protestera mot en beskyllning hvaraf »hans hjärta

var sönderslitet», nämligen att han velat utgjuta sina under-

såtars blod.

Knapt hade han lemnat salen, förr än berget ville att

man skulle skrida till domens afkunnande; det lyckades dock

ej genomdrifva en så himmelsskriande oformlighet, och till-

fälle gafs sålunda att med ledning af försvaret diskutera den

anklagades öde.
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Bland dem, som härvid gåfvo de Séze rätt, märkas Lan-

juinais och Bahaud St. Etienne^ hvilka båda med skärpa

uttalade sig mot att församlingen skulle uppträda såsom dom-

stol. Hufvudintresset knöt sig emellertid vid frågan om ett

vad till folket. Den 31 Dec. försvarades detta af Vergniand^

som påstod, att endast folket i sin helhet hade rätt att de-

finitivt beröfva konungen den oansvarighet, som det tillerkänt

honom genom författningen. Han framhöll vidare, att Ludvigs

omedelbara afrättning skulle draga öfver Frankrike nya fien-

der, och varnade för dem, som i anarkiens intresse ville slå

mynt af denna fråga. Den internationella synpunkten beto-

nades ännu skarpare af Brissot (d. 1 Jan. 1793) och faran

för anarkien af Gensonné (d. 2), som därvid genom ett blodigt

skämt ådrog sig den fåfänge Robespierres oförsonliga hat.

Om — yttrade han — frihetskärlekens charlataner, af hvilka

en förklarar sig själf för »folkets vän» (Marat) och en annan

för dess »omutlige försvarare» (Robespierre), om dessa, såsom

de påstå, räddat fäderneslandet, hafva de gjort det omedvetet

såsom de kapitolinska gässen, men dylika befriare nämde det

romerska folket ej till diktatorer och konsuler. Den följande

dagen sökte berget hämnas genom att draga fram giron-

disternas förhandlingar med konungen i Juli 1792, men kon-

ventet fäste intet afseende vid anklagelsen. Ett ödesdigert

inflytande utöfvade Barere. Slingrande sig emsllan partierna

hade han redan upprepade gånger under sken af att vilja

medla förstått afvända eller bryta udden på girondens till-

ämnade kraftåtgärder; nu (d. 4 Jan.) afrådde han vadet till

folket — emedan det kunde befordra anarkien, och den 14

narrade han giroudisterne att själfva medgifva, det frågan

om vadet först i andra rummet skulle afgöras, under det att

frågan om konungens brottslighet skulle ställas främst. I

tredje rummet skulle straffet bestämmas.

Den 15 Januari börjades omröstningarna under Vergniauds

ordförandeskap. Den första frågan — om konungen gjort sig

skyldig till förräderi — besvarades med ett rent ja af 683.

De öfriga voro dels frånvarande, dels vägrade de att rösta, dels

förklarade de sig rösta såsom lagstiftare. Ingen frikände.

Därefter förkastades vadet till folket med 424 röster mot 283.
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Den 16 skred man till omröstningen om straffet. Den
anarkiska pöbeln spelade denna dag fullständigt herre och

mästare. Konventet visste det alt för väl. Att det före om-
röstningen uppdrog åt de federerade att med nationalgardet

dela vaktgöringen i Paris gagnade ej mycket efter de sista

dagarnas »förbrödring», och icke ens i denna ödesdigra stund

hade gironden och centern beslutsamhet nog att genomdrifva

Gensonnés nu framstälda förslag, att regeringen med förbi-

gående af Paris' myndigheter skulle kunna rekvirera trupper till

ordningens upprätthållande. Ej blott läktarue, utan äfven

ingångarna till Manégesalen voro uppfylda af vilda hopar,

som förolämpade och hotade alla folkrepresentanter, som miss-

tänktes vilja rädda konungens lif, och äfven bland de depu-

terade själfva herskade den våldsammaste upphetsning ^ Den
omröstning, som nu följde, var därför icke fri, och Carnot har

i sina anteckningar erkänt, att den skulle fått en annan utgång,

»om konventet icke öfverlagt under dolkarna». Många, som
röstade för dödsstraff, gjorde det antingen för att rädda sitt

eget lif eller för att rädda landet för ett nytt upprors olyckor.

Klockan 8 på aftonen började omröstningen och fortgick

till samma tid den 17 Januari. Blott 721 deltogo däri, och

af dessa röstade 361 utan alla vilkor fÖr döden och 72 för

döden med vilkor af uppskof eller af en ytterligare diskussion

om ett sådant. 288 röstade för fängelse eller landsförvisning.

Hade Lanjuinais' i sista stund framstälda yrkande, att en

majoritet af V3 i enlighet med den vanliga lagens stadgauden

skulle fordrats för Ludvigs fällande, skulle sålunda dennes lif

varit räddadt, ja om blott en enda af dem, som ville skona

konungen, men afhöllo sig från att rösta, emedan de ansågo

hela proceduren rättsvidrig, i stället deltagit i röstningen,

skulle icke ens enkel majoritet (361) för dödsstraffet utan

vilkor hafva erhållits. Girondisterne visade äfven vid detta

tillfälle sin brist på sammanhållning. Under det att somliga

^ Su blef Manuel under sammanträdet sä förolämpad af nägra mon-

tagnarder, att han afsade sig sin plats som deputerad. En annan girondist

Kersaint, en af de kraftigaste inom partiet, nedlade oeksä med anledning

af domen öfver Ludvig sitt mandat, förklarande att lian ej längre kunde

»uthärda skannnen att taga plats vid sidan af blodsmän».
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såsom Faiichet^ Condorcet, Manuel röstade för mildare åtgär-

der, röstade andra såsom Vergniaud^ Giiadet^ Louvet, Brissoty

Busot och Pétion för dödsstraff med vilkor, och slutligen

några såsom Gensonné ocli Barharoux för ovilkorligt döds-

straff. Berget åter gjorde sig ej skyldigt till någon osäkerhet.

Danton, Lacroix och Collot d'Herhois hade rest hem till den

16 från beskickningar vid arméerna för att med sina röster

få medverka till Ludvigs undergång, och den eländige Égalité

rågade nu måttet på sin förnedring genom att rösta för sin

frändes död. Ett yrkande på vad till folket, som Ludvig

själf genom sina advokater lät framställa omedelbart efter

omröstningen, lemnades obeaktadt, men däremot behandlades

å nyo frågan om uppskof med afrättningen, och nu erbjöd

Spanien såsom pris härför sitt erkännande af den franska

republiken, och Paine besvor konventet att ej till glädje för

Englands tyrann låta räddaren af Amerikas frihet bestiga

schavotten, men Barere förstod att bortresonera alla mildare

känslor, och med 380 röster mot 310 beslöts natten den

19—20 Januari, att »Ludvig Gapet» inom 24 timmar efter

domens mottagande skulle undergå sitt straffa

Alt från rättegångens början hade Ludvig varit beredd

på sitt öde. Juldagen hade han användt till att skrifva sitt

testamente. Han betygade däri sin ånger öfver att hafva

undertecknat kyrkolagarna, tillsade alla sina fiender sin för-

låtelse och uppmanade sin son att ej hämnas hans olyckor.

Deu 18 Januari underrättade hans advokater honom om den

tredje omröstningens utgång. Omfamnande Malesherbes, som

gråtande kastat sig till hans fötter, yttrade han: »Afundas

mig icke den enda fristad som återstår mig». Kommunen lät

därefter förbjuda honom att vidare råka äfven dem. Den 20

tillstälde honom justitieministern Garat domen. Han åhörde

den utan att yttra ett ord, men lemnade Garat en skriftlig

begäran om tre dagars uppskof för dödsberedelse, om att få

råka sin familj utan vittnen och att få själf välja sin bikt-

fader. Konventet afslog hans första anhållan, men biföll de

båda senare. Den prest han valde var prinsessan Elisabets

' Åfven i denna fruga voro girondisterne delade. Giiadet och Brissot

röstade t. ex. för uppskof, Gensonné och Vergniaud mot.
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biktfader Edgev:ortli^ som stannat i Paris, trotsande lagen

mot de edvägrande.

På aftonen s. d. återsåg Ludvig för sista gången de sina.

I nära två timmar varade den hjärtslitande scenen. Natten

tillbragte konungen ensam eller med biktfadern. Efter några

timmars ostörd sömn mottog han kl. Y2 7 på morgonen sakra-

mentet och afvaktade därpå lugnt sitt öde.

Myndigheterna hade vidtagit kraftiga anordningar mot

befarade befrielseförsök af rojalisterne ; starka afdelningar af

nationalgardet bevakade gatorna från Tempeltornet till af-

rättsplatsen. Kl. 8 på morgonen den 21 Januari infann sig

Santerre jämte tvänne kommunens ämbetsmän för att afhemta

fången. »Vänta», sade konungen med värdighet, »jag är sys-

selsatt», hvarpå han aflägsnade sig för att mottaga välsignel-

sen af presten, och gaf därefter själf uppbrottsorder. Mer än

1 timme varade färden, som skedde i vagn, och därunder sn^s-

selsatte han sig blott med läsning af böner, som anvisades

honom af Edgeworth. Vid framkomsten tillbakavisade han

till en början bödelsJräugarue, som ville bakbinda hans hän-

der och klippa hans hår, men på Edgeworths uppmaning un-

derkastade han sig äfven denna sista förnedring. Uppstigen

på schavotten, äskade han ljud och utropade: »Fransmän, jag

är oskyldig, jag förlåter upphofsmännen till min död. Jag

beder till Gud, att det blod, som nu skall gjutas, aldrig må
återfalla på Frankrike; och ni olyckliga folk» . . . , här öfver-

röstades han på tecken af en officer med trumhvirflar. Kl.

22 minuter öfver 10 f. m. led Ludvig XVI en missdådares

död på samma plats, där förut hans farfaders staty varit upp-

stäld och som 1795 invigdes åt enigheten^. Äfven radikala

tidningar, såsom Prudhommes', ja själfva Marats erkände, att

stämningen hela denna dag var tryckt i Paris.

Må vi här ett ögonblick stanna för att egna en tanke

äfven åt frågan om Ludvigs verkliga skuld eller oskuld. Om
man, hvilket ej torde kunna bestridas, har rätt att skilja

mellan en så att säga objehtiv skuld och en subjektiv^ mellan

den skuld, som individen ådrager sig genom Jivarje fel, äfven

' Placc de la Concorde, dä kallad Place de la réDolution, förut

Place de Louis XV.
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om det är omedvetet och oafsigtligt, och den, som följer en

ond vilja i spåren, och om man bedömer den olycklige konun-

gen från dessa olika synpunkter, så måste en dom, som utgår

från den förra, blifva lika förkrossande som den bör blifva

mild, som utgår från den senare. Ludvig var för sitt folk

en verklig olycka^ och den skändligaste tyrann skulle knap-

past kunnat tillfoga det mera ondt, än han gjorde genom sin

svaghet före revolutionen och sin halfhet under den samma.

Men fåfängt är att förneka, det han under alt detta menade

väl^ och på grund både af hans karaktär och hans uppfostran

torde man hafva rätt att säga om hans politiska felsteg: han

förstod ej bättre. Han var i själfva verket omöjlig för den

situation, i hvilken hans öde stält honom. Därför framstår

ock hans personlighet i sin rätta dager, först då han ej vidare

hade att regera utan blott att lida. Upprätthållen af sin

varma religiositet blef han då för första gången i sitt lif vörd-

nadsbjudande. Då först var det också, som han »genom stor-

heten af sin resignation» lyckades fullt vinna sin gemåls

kärlek och aktning. >'Det var», säger Sorel om dessa olyck-

liga makar, »deras underliga öde såväl i deras hjärteangelä-

genheter som i deras lifs offentliga drama att ej förr än un-

der olyckan blifva herrar öfver händelserna och kunna höja

sig till den höjd som deras roll kräfde.»

De girondister, som genom att rösta fÖr konungens död

trott sig kunna stärka sitt parti, skulle snart finna, att de

misstagit sig. Jakobinerna öfver hela landet tillskrefvo berget,

som i denna fråga aldrig vacklat, hela äran af utgången, och

under det att girondisterne ingenting vunno på detta håll,

beröfvade dem deras andel i »konungamordet» fullständigt

de moderatas sympatier. Genom förföljelsen mot Ludvig be-

redde de i själfva verket sin egen undergång. Ett brott,

hvartill konungens fällande gaf anledning, ökade dessutom

ytterligare bergets makt. Den 20 Januari mördade nämligen

en f. d. kunglig lifvakt, Påris^ presidenten i pariserparlamen-

tet Lepelletier-St.-Fargeau, emedan han röstat för konungens

död, och denna händelse dref dem af centern, som röstat på

samma sätt, att närmare ansluta sig till berget, hvars tvångs-

politik syntes lofva dem skydd mot rojalisternas hämd. Häri-

S. J. Boethius, Franska revolutionen. 27
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genom blef berget i stånd att själfva den 21 Januari (då

girondisterua dessutom till stor del voro frånvarande) genom-

drifva upphäfvandet af Rolands opinionsbyrå samt en ombild-

ninof af säkerhetsutskottet, hvariojenom detta till största delen

kom att bestå af säkra montagnarder. I följd häraf inlem-

nade Roland den 23 sin afskedsansökan, och den beviljades'^.

För girondeu var detta ett ödesdigert slag. Garat^ som öf-

vertog hans plats, var en af dessa teoretici, hvilka benägen-

heten att se sakerna från olika synpunkter gör till svaga

kastbollar mellan partierna, och hvilka därför aldrig borde

söka spela den praktiska statsmannens roll. Den enda åtgärd

af vigt, som han i ordningens intresse vidtog, var inrättandet

af en hemlig polis (Mars och April 1793), som skulle afgifva

rapporter öfver tillståndet och den allmänna meningen i huf-

vudstaden — en förträfflig anordning, om de insamlade upp-

gifterna gifvit anledning till kraftiga åtgärder; nu blef den

i följd af Garats brist på handlingskraft endast till nytta för

historien'-. Att girondisterne den 2 Febr. lyckades genoni-

drifva den lika oduglige som auarkiske Paches afsättning.

förmådde ej uppväga Rolands förlust, och jakobinerua beredde

dessutom snart sin skyddsling en lysande upprättelse, i det

de den 14 Febr. lyckades få honom vald till mär efter Cham-

bon, som kommunalrådet genom chikaner förmått att afgå^.

Berget blef nu dag för dag alt djärfvare och djärfvare.

Det nya säkerhetsutskottet lät företaga husvisitationer och

häktningar (27 Jan,), kränkte pressens frihet och sökte tra-

kassera girondens ledare. Efterräkningarna med September-

' Mortimer-Ternaux häller troligt, att upptäckten, att han ej egde sin

makas kärlek, brutit Rolands kraft och bestämt honom att afstä frän striden.

2 Dessa rapporter utgöra ett af de värderikaste partierna i Schmidts

Tableaux. En af Garats agenter, Dutard, inskränkte sig ej till att obser-

vera utan ville äfven handla. Han hade funnit, att den jakobinska mi-

noritetens makt i väsentlig män betingades af det skräckvälde den utöfvade

i sektionerna. Han föreslog därför, att de moderata skulle förse sig med

batonger för att, om sä behöfdes, med vald upprätthälla öfverläggningarnas

frihet, men förslaget blef ej satt i verket.

^ Denna gäng lyckades jakobinerna samla nära 12 000 röster, men
härvid bör märkas, att de moderata ej ens brytt sig om att uppställa någon

egentlig motkandidat.
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mörclarne suspenderades (8 Febr.), nieu å audra sidan ned-

tystades i frihetens namn med larm och rop hvarje försök af

högern att upprätthålla den personliga säkerhetens och frihetens

helgd. Såg berget sig ej i stånd att med egna krafter segra,

vädjade det till sina hjälptrupper på läktarne. Dessa beher-

skades helt och hållet af den jakobinska pöbeln, och särskildt

fans alltid till hands en stamtrupp kvinliga anarkister, de s. k.

stickersJcorna (les tricoteuses), som utmärkte sig för sin vild-

het och fanatism och voro de ifrigaste att skymfa misshagliga

folkombud. Hvad som nu i synnerhet användes för att hålla

upphetsningen i Paris vid makt var bristen på lifsmedel.

Demagogerna intalade den lägre befolkningen, att botemedlet

häremot vore inskränkandet af handelns frihet, och massdepu-

tationer framburo denna fordran till konventet. Detta sökte

genom nya millioners »förskott» till Paris köpa fred, men
fåfängt. Marat predikade i sin tidning allmän plundring, och

den 25 Febr. sköflades verkligen med kommunalstyrelsens goda

minne en mängd magasin. Konventet befalde väl en under-

sökning, men denna fördes lamt, och Marat blef ej antastad.

Som vi veta var konventets egentliga uppgift att gifva

landet en ny författning. Den 11 Oktober 1792 hade ett

konstitutionsutskott, till största delen bestående af girondister,

blifvit tillsatt, och den 15 Februari 1793 kunde Conäorcet,

som var själen däri, framlägga ett förslag. »Girondens kon-

stitution» kan närmast karaktäriseras såsom ett förmedlincys-

försök mellan Rousseaus omedelbara folkvälde och det repre-

sentativa statsskicket. Folket skulle omedelbart utvälja de

lokala ämbetsmännen och regeringen, hvars medlemmar skulle

själfva vara ministrar och hvarje år till halfva antalet ny-

väljas, men den lagstiftande makten skulle tillhöra en repre-

sentation. Dock skulle hvarje enskild medborgare när som
hälst kunna begära en revision af riksdagens beslut, och en

sådan skulle ega rum, i fall ett visst antal primärförsamlingar

genom upprepade omröstningar i alt vidare kretsar gaf sitt

samtycke. Detta sinrikt uttänkta arraugement hade blott ett

fel: att ett folk består af människor, som behöfva arbete och

förströelse, ej af omröstniugsmaskiner. Så till vida stod gi-

rondens konstitution framför 1791 års författning, att den ffaf
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regeriugeii något mera inilytaude på förvaltningen, i det cle-

ppirtementens folkvalda procureurer skulle ersättas med rege-

riugsombud. Förslaget fick hvila till den 17 April, och där-

efter diskuterades först en ny rättighetsförklariug, livarvid

Clootz, ehuru förgäfves, gjorde ett försök att få människo-

slägtet förklaradt för suveränen och alla kommuner, som er-

kände detta, upptagna i den franska republiken. Den nya

rättighetsförklaringen antogs, och likaså den egentliga för-

fattningens första artikel : att republiken var en och odelbar,

men därefter inträffade girondens fall och i och med detta

slopades förslaget.

För att rätt kunna uppfatta denna kris behöfva vi kasta

en blick på förhållandet till utlandet.

Efter tyskarnes återtåg hade Dumouriez omsider fått

skrida till utförande af sin älsklingstanke: ett iufall i Belgien,

och den 6 November 1792 vann han vid Jemniapes öfver

österrikarne en lysande seger, som för första gången lät Europa

ana, livad det revolutionära Frankrike under en skicklig:

ledning kunde komma att betyda i militäriskt hänseende. De
nyss undertryckta »patrioterna» i Belgien hälsade fransmännen

såsom befriare, och dessa blefvo snart herrar öfver hela landet.

Ett stort steg syntes sålunda taget till förverkligande af den

den 19 Nov. proklamerade verldsbefrielsen, men kort därefter

inträdde en märklig förändring i den franska propagandans

karaktär. Två män Camhon och Danton utöfvade härvid ett

bestämmande inflytande. Den förre var den egentlige ledaren

af Frankrikes finanspolitik. Han hade härvid att kämpa med
oerhörda svårigheter, i det att till dem, som berodde af den

inre upplösningen, nu äfven kommit de af kriget vållade, och

han måste därför låta konventet ännu hejdlösare än sina före-

gångare fortskrida på assiguatfabrikationens farliga väg. Under

de 13 månaderna från den 28 Dec. 1791 till den 1 Febr.

1793 ökades de utelöpande assignaterna med en milliard ocli

på de 3 följande månaderna med öfver 700 millioner. Hela

den cirkulerande assignatmassan var då (7 Maj) öfver 3 mil-

liarder. Under sådana omständigheter började han finna det

orimligt, att Frankrike skulle gratis lyckliggöra verlden, men
vida förståndigare, om propagandan kunde blifva ett medel
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att upphjälpa Frankrikes egna affärer. Tack vare jakobinis-

men mötte det ej häller några svårigheter att ur befrielse-

programmet utveckla en dylik rofpolitih. Om man till Frank-

rikes förmån underkastade de »befriade» ländernas adel och

prester samma konfiskation, som öfvergått deras ståndsbröder

i Frankrike, gjorde man ju dessa länder blott delaktiga af

revolutionens välsignelser, men vann på samma gång ett ökadt

hypotek och ett utsträckt cirkulationsområde för assignaterna.

Det var, såsom Cambon själf sade, blott en tillämpning af

grundsatsen: krig mot palatserna, fred åt kojorna! Den 15

December 1792 genomdref han också, att konventet förklarade

de bestående skatterna, de feodala rättigheterna, adelskapet

och privilegierna upphäfda i de befriade länderna; att det

inbjöd de befriade »folken» att med uteslutande af de privi-

legierade utse provisoriska regeringar, som skulle skaffa medel

till det gemensamma försvaret d. v. s. till de franska arméer-

nas underhåll, samt att det befalde de franska generalerna

att taga i beslag all egendom, som tillhörde dessa länders

gamla regeringar, dessas anhängare och de religiösa korpora-

tionerna.

Att Danton med sitt hat till alt, som smakade af Tan-

cien régime, och sin benägenhet för realpolitik skulle tilltalas

af ett dylikt tillvägagående, är klart, och såsom en af kon-

ventets kommissarier i Belgien utförde han också beslutet af

den 15 Dec. på ett sätt, som skulle anstått en romersk pro-

konsul^ Men han stannade ej vid den finansiella sidan af

saken. Vi hafva sett, att propagandan innebar ej blott verlds-

befrielse utan äfven fransk eröfriugspolitik. För girondisterne

blandade sig dessa synpunkter på ett tämligen oredigt sätt.

Dantons sunda praktiska förstånd upptäckte småningom tom-

heten i de kosmopolitiska frihetsfantasierna ; med hela kraften

af sin starka fosterlandskänsla riktade han sig då på eröf-

riugspoli tiken, och sålunda utvecklade han med full klarhet

ur propagandan en återgång till Frankrikes traditionella stor-

hetspolitik. Liksom ur den engelska revolutionens virrvarr i

Cromwells person föddes en arfvinge till Elisabets nationella

' Att han tillegnat sig själf en del af bytet, har påståtts, men ej kun-

nat bevisas. .Jämf. Bok II Not V.
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utrikespolitik, så frambragte den franska i Danton en arfviuge

till Henrik IV:s, Richelieus och Ludvig XIV:s. Den 51 Jan.

1793 framlade han öppet för konventet sitt program : Frank-

rikes utsträckning till Rhen och Alperna, de gränser som äro

»utmärkta af naturen», och i kraft liäraf Belgiens införlif-

vande. Emellertid förstod han att till formen förlika den

öppna eröfiingspolitiken med de revolutionära grundsatserna.

Han nöjde sig med att af konventet utverka, att det belgiska

folket skulle få omrösta angående sitt öde, men i hans hand

blef en dylik åtgärd ett lika säkert annektionsmedel som något

af den gamla folkrättens. Återkommen till sin »provins»,

åvägabragte han i förening med de andra kommissarierna, en

Lacroix, Camus m. fl., genom mutor, våldsamheter af det

franska partiet samt militärisk påtryckning hastigt ett ple-

bescit till förmån för föreningen med BVankrike.

Denna lösning af den belgiska frågan behagade emellertid

ej Dumouries. Han umgicks vid denna tid med planen att

genom ett infall i Holland förmå dess »patrioter» till resning

och sålunda skaffa Frankrike upprättelse för dess nederlag

1787 ', och han behöfde af denna orsak kunna räkna på bel-

garnes goda vilja, men den nya franska realpolitiken hade

hastigt till den häftigaste förbittring förbytt den förtjusning,

hvarmed de franska »befriarne» först hälsats. Belgiens strängt

katolska folk sårades på det ömmaste genom de kyrkliga kon-

fiskationerna, hvilka åtföljdes af den mest vandaliska kyrko-

plundring ^, och den öfver landet lössläppta assignatfloden

åstadkom en alldeles motsatt verkan mot den Cambon före-

spått, då kan kallat assignaterna »det manna, som skulle gifva

det belgiska folket smak för friheten». Fransmännens välde

i Belgien var därför efter annektionen vida osäkrare än före

den samma. Ehuru Dumouriez såväl af dessa orsaker som med
anledning af den förstöring Paches krigsförvaltning bragte

öfver hans armé, alt häftigare uppretats mot jakabinerna,

undveks dock en brytning mellan honom och Danton. Denne

behöfde för sina afsigter den genialiske fältherren och stödde

' Se ofvan s. 115.

2 Skulden härför bör i synnerhet tillskrifvas Camus, hos hvilken jan-

senismen äfven väckte tendenser till bilderstorninins:.
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honom därför i Paris mot sitt eget parti. I den holländska

planen var han för öfrigt fullt ense med Dumouriez. Båda

hoppades, att Hollands eröfring skulle bringa makten öfver

till den mot revolutionen vänligt stämda engelska oppositio-

nen, med hvilken Danton alt sedan 1791 underhållit förbin-

delser \ och sålunda möjliggöra det engelska förbundet, som
äfven Danton accepterat och hvarom han ej ens uppgifvit

hoppet efter utbrottet af kriget mellan England och Frankrike.

I viss mån var detta krig en följd af konungens afrätt-

ning, som äfven för den yttre politiken blef ödesdiger.

Det är förut anmärkt, att Fitt önskade upprätthålla fre-

den med Frankrike. Stora svåric^heter reste sio; emellertid

härvid i hans väg. Å ena sidan utmanade honom det revo-

lutionära Frankrike genom att äfven i England söka drifva

en hänsynslös propaganda, å andra sidan hatade konung Georg

III revolutionen, och äfven folkets flertal fick alt mer och mer

afsmak för en revolution, som på samma gång stötte dess för-

domar och dess sunda frihetskänsla. Burke var i själfva ver-

ket blott den engelska folkmeningens tolk, och Pitt hade all

möda att hejda sina egna vänners växande krigsifver. Så-

lunda ansatt från båda hållen, kunde han ej underlåta att

vidtaga vissa åtgärder mot revolutionen, såsom att söka hindra

den revolutionära smittans spridande och att efter den 10

Augusti återkalla det engelska sändebudet från Paris, men
det oaktadt var han besluten att söka upprätthålla freden.

Då inträffade eröfringen af Belgien, och då fransmännen den

16 Nov. 1792 frigäfvo sjöfarten på Schelde, tillfogade de ej

blott Englands (liksom Hollands) handelsintressen ett svårt

slag utan kränkte öppet gällande traktat. Alt ifrån Ludvig

XIV:s tid hade det varit ett hufvudstycke i den engelska po-

litiken att ej tillåta Frankrike att bemäktiga sig Belgien, och

när nu denna fara stod för dörren, ansåg sig Pitt ej längre

kunna undvika kriget. Själfva krigsförklaringen ville han

emellertid öfverlåta åt fransmännen, och han framkallade den,

då han vid mottagandet af underrättelsen om Ludvigs död

lät utvisa det franska sändebudet Chauvelin. De 1 Februari

' Då lian efter uppträdet pä Marsfältet den 17 Juli flydde från Paris

uppehöll han sig en tid i London.
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1793 förklarade uärpå konventet krig mot England och dess

bundsförvandt Holland och den 7 Mars jämväl mot Spanien,

som ansågs hafva kränkt Frankrikes ära genom sitt interven-

tionsförsök i Ludvigs process. Genom en rad af fördrag för-

stod England att samla nästan hela Europa till ett stort för-

bund mot Frankrike, och sålunda kom nu den så mycket

omtalade hoalitionen verkligen till stånd. Propagandans of-

fentliga kungörande den 19 Nov., rofpolitikens proklamerande

den 15 Dec, Frankrikes framgångar i kriget och jakobinis-

mens triumf den 21 Januari 1793 hade omsider öppnat hofvens

ögon för den fara, som revolutionen innebar för Europas gamla

ordning.

Den nja krigsfaran återverkade på ett fruktansvärdt sätt

på Frankrikes inre förhållanden. För att möta den påbjöd

konventet den 24 Februari, att 300,000 man skulle utskrif-

vas till krigstjänst. Frankrike i allmänhet underkastade sig

detta nya offer åt fäderneslandet och revolutionen, men ej så

Anjou, Foitou och Bretagne (särskildt departementet Vendée).

När revolutionen bragte förföljelse öfver de familjer, som

här under århundraden gifvit laudtbefolkningen dess chefer \
och öfver den kyrka, som denna befolkning vördade högre

än alt annat, hade redan bland bönderna uppstått ett doft

missnöje, och när nu samma revolution, som så kränkt deras

känslor, jämväl affbrdrade dem en blodskatt, brast deras tåla-

mod. Den 10 Mars, då utskrifningen skulle begynna, utbröt

det uppror, som under namnet Vendéekriget i åratal tärde

på Frankrikes kraft och i själfva verket först kunde stillas

genom att man beviljade bönderna deras förnämsta fordringar.

Huru mycket man än från den vanliga samhällsordningens

ståndpunkt kan ogilla vendéeböndernas resning, så är man
dock ej befogad att göra det från revolutionens, ty denna

hade proklamerat motstånd mot förtryck såsom en oJcränJchar

rättighet, och att förtryck här förelåg låter ej förneka sig.

Afven vid detta tillfälle visade sig för Öfrigt hvart en dylik

tillämpning af läran om folkviljan leder: jämväl här funnos

eländiga, som begagnade sig af massans lidelser för att till-

fredsställa sin djuriska vildhet; man har beräknat att från den

' JäiTif. ofvan s. 39.
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11 till den 15 Mars 300 anhängare af revolutionen, till största

delen ämbetsmän från städerna, blefvo mördade.

I följd af krigsförklaringen mot Holland fick Dumouriez

omsider den 17 Febr. företaga sitt infall i detta land, men
nu voro österrikarne färdiga att återupptaga striden; hans

underbefälhafvare blefvo slagna (första dagarna af Mars) och

han själf måste återvända till Belgien. Här fann han emel-

lertid ej längre något stöd, ty underrättelsen om de franska

vapnens motgångar hade gifvit luft åt alt det missnöje, som

de foregifna befriarnes våldsgerningar framkallat.

Den 8 Mars återkommo Danton och Lacroix till Paris,

medförande säkra underrättelser om de franska arméernas

motgångar. I ett tal fullt af patriotisk hänförelse uppmanade

den förre församlingen att ej misströsta. Underrättelsen upp-

väckte emellertid en häftig gäsning i Paris, och det anarkiska

partiets ledare trodde nu tiden vara kommen att störta de

förhatliga girondisterna.

Order utfärdades åt sektionerna att resa sig för att under-

trycka förrädarne inom konventet, och hela den 9 Mars var

detta formligt belägradt af upproriska hopar; denna gång kom
dock försöket för tidigt, ty på natten lyckades den nye krigs-

ministern Beurnonville med tillhjälp af federerade från Brest,

som nyss ankommit och ännu ej hunnit »förbrödras», att åter-

ställa ordningen. Under dagens oro hade emellertid med an-

ledning af en petition från kommunen den sedan så sorgligt

ryktbare Carrier lyckats afrycka konventet ett beslut om
upprättandet af ett nytt revolutionstribunal i stället för tri-

bunalet ^f den 17 Aug. ^ Icke ens denna dags erfarenheter

kunde fÖr öfrigt förmå konventet att göra allvar af frågan

om konventsgardets upprättande ; tvärtom tillät det, att äfven

de federerade aflägsnades under förevändning att de behöfdes

för försvaret, och Barére och Garat förstodo att åter invagga

det i säkerhet. Den sistnämde, som fått order af konventet

att häkta »insurrektionskomitéens» medlemmar, inberättade

' Detta hade nämligen afskafiats den 29 Nov. 1792. Kort fornt hade

det, öfverträfFande själfva septembermördarne i stränghet, sändt Caz-otte till

schavotten. Jämf. ofvan s. 379. Eiksrätten i Orleans hade upphäfts redan

den 26 Sept.
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(den 19) att hau ej funnit något sällskap, som hallade sig så,

och därvid fick det förblifva. Den 10 Mars organiserades när-

mare revolutionstribiinalet, sedan Danton påstått, att, om ett

pålitlig tribunal funnits under semptemberdagarne, skulle fol-

ket ej »nedblodat dem».

Hans egentliga afsigt synes emellertid hafva varit att i

denna domstol skapa ett oemotståndligt tvångsmedel åt den

starka regering, som lian nu i ocli för krigets kraftiga utfö-

rande önskade bilda ur konventet själft; den 11 föreslog han

nämligen, liksom förut Mirabeau, att miuistrarne skulle kunna

tagas nr riksdagen, men äfven nu vållade motviljan mot en så-

dan sammanblandning af »makterna» att förslaget föll. Den

18 Mars ökades ytterligare upphetsningen, i det konventet då

mottog underrättelsen om Vendée-upprorets utbrott. Under

intrycket däraf skapades (den 21) nya fruktansvärda organ

för den revolutionära despotismen, nämligen de s. k. revolu-

tion siitslcotfen. Dylika, bestående af 12 ofrälse medlemmar,

skulle utses inom hvarje kommun eller sektion af en sådan;

de skulle hafva att öfVervaka främlingar, som vistades i Frank-

rike, men de tillvällade sig samma rätt mot franska medbor-

gare och blefvo revolutionstribunalets säkra skaifare. Nu (d. 2S)

fullbordades ock tvångslagstiftuingen mot emigranterna. Till

de förut stadgade straffen för emigration lades äfven det af

borgerlig död, och såsom emigranter betecknades alla, som

lemnat Frankrike efter den 1 Juli 1789 och ej återkommit

före den 9 Maj 1792 ^ utom barn under 14 år, som erhöllo

en frist af 3 månader. För emigrerade flickor mellan 14 och

21 år bestämdes dock straffet blott till deportation.

Genom konungens afrättning hade Dumouriez' förbittring

mot jakobinerna fått ny näiing, och det tillstånd, hvari han

efter det misslyckade holländska fälttåget fann Belgien, kom
omsider hans känslor att flöda öfver. Han gjorde alt för att

stäfja de jakobinska agenternas framfart i landet, och den

12 Mars afiät han till konventet en formlig krigsförklaring

mot jakobinismen. Danton förstod emellertid att hiudra, det

30 Mars
' Den ^—-

—

— 1792 hade nämligen amnesti beviljats emigranter, som

återvände till denna dag.
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detta manifest genast meddelades konventet i dess helhet, och

han samt Lacroix begåfvo sig skyndsamt till Damouriez for

att söka åvägabringa en försoning. Innan de hunnit fram,

hade denne genom ett slag mot österrikarne sökt rädda Bel-

gien, men den 18 besegrats vid Neerivinden. Två dagar där-

efter egde mötet rum, och Danton förmådde verkligen Du-

mouriez att i ett nytt bref begära att närmare få förklara sig.

Men kuapt hade Danton afrest med detta bref, förr än Du-

mouriez beslöt att i spetsen fÖr sin armée undertrycka jako-

binernas välde i Paris och återställa 1791 års författning.

För att därvid ej oroas af österrikarne öppnade han med dem
en hemlig underhandling, hvars resultat blef, att han lofvade

utrymma Belgien, som han ej längre ansåg sig kunna för-

svara. Vid underrättelsen om nederlaget hade konventet (den

25—26 Mars) tillsatt ett nytt försvarsutskott af 25 medlemmar

(9 girondister, 9 af centern och 7 af berget, däribland Danton

och Robespierre) och så snart Dumouriez' första bref blifvit

bekant, afsändt Beurnonville och 5 konventskommissarier (där-

ibland Camus och Carnot) för att kalla honom inför konven-

tet. Men Dumouriez lät den 1 April fängsla sändebuden

(utom Carnot) och utlemna dem till österrikarne ^ Då han

därefter uppfordrade sin armé att följa sig, hade han emeller-

tid ej bättre framgång än Lafayette. Han var visserligen i

hög grad omtyckt af sina krigare, men ryktet om hans för-

rädiska underhandlingar med österrikarne afskräckte dem,

och den 5 April måste han fly till fiendeu, åtföljd af några

trogna. Bland dem befann sig äfven Egalités son hertigen

af Chartres^ sedermera konung Ludvig Filip "-.

Genom dessa händelser uppdrefvos partilidelserna till sin

höjd. Girondisterne trodde sig i Dantons förhållande till

Dumonriez omsider hafva funnit ett medel att förderfva den

väldige demagogen, hvilken alldeles särskildt var föremål för

fru Rolands antipatier. Redan den 30 Mars hade de börjat an-

falla honom. Förgäfves svarade han med en uppmaning att

' Carnot kom genom en tillfällighet att ej medfölja till Dumouriez'

läger ocli räddades sålunda åt Frankrike. De andra höllos i hårdt fängelse

till den 25 Dec. 1795, dä de utväxlades mot Ludvig XVI:s dotter.

^ Dumouriez blef ej såsom Lafayette fängslad, men förde sedan ett

kringirrande och obemärkt lif till sin död 1823.
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låta partisinnet och hämdlystnaden tystna inför fäderneslan-

dets fara; den 1 April anklagade Lasotirce honom rent ut

för att hafva velat återställa konuugadömet och fälde därvid

ett yttrande, som på ett fruktansvärdt sätt skulle återfalla

på hans eget parti: »folket har länge nog sett Capitolium och

tronen; det vill nu se den tarpeiska klippan och schavotten».

Det var en formlig utmaning på lif och död, och Danton

kunde nu ej längre undvika striden. Vändande sig till ber-

get, förklarade han, att dettas medlemmar sett bättre än han,

som en tid trott, att omständigheterna nödvändiggjorde en

viss moderation. »Ni hafven anklagat mig för svaghet», ut-

ropade han. »Ni haden rätt. Jag erkänner det inför hela

Frankrike!... Välan! Jag tror ej, att det längre kan finnas

något stilleståud mellan berget, mellan de patrioter, som ve-

lat tyrannens död, och de fege, som medan de ville rädda

honom, förtalade oss för Frankrike . . . Jag har dragit mig
till baka i mitt förstånds citadell

;
jag skall utgå därifrån med

sanningens kanon, och jag skall pulvrisera de uslingar, som
velat anklaga mig.» Hans gamla vänner jublade öfver hans

omvändelse; själf gjorde han dock ännu upprepade gånger

försök till försoning med girondisterne, men desse stötte ho-

nom till baka.

Den 3 April kom underrättelsen om kommissariernas

fängslande. Då anklagade Robespierre, på grund af giron-

disternas förbindelse med Dumouriez under den lagstiftande

församlingen, dem för att vara hans medbrottslingar. Kon-

ventet fäste sig visserligen ej vid anklagelsen, och gironden

firade nu t. o. m. en triumf, då den lyckades genomdrifva,

att den förhatlige hertigen af Orleans såsom sin sons förmo-

dade medbrottsling skulle fängslas och med honom alla andra

Bourboner (6 och 7 April) '. Men Robespierres anklagelse

hade dock, som vi få se, ej fallit på hälleberget.

Äfven på lagstiftningen återverkade underrättelsen om

' Till deras förvaringsort utsågs en fästning vid Marseille. De öfriga,

som i kraft af detta dekret beaktades, voro hertigens syster och 2 }nigre sö-

ner samt prinsen af Conti. Den allmänt aktade hertiginnan af Orleans blef

ej fängslad förr än mot slutet af skräcktiden. Liksom de öfriga nu nämda

utom hertigen undslapp hon schavotten.
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Dumoueriez' tilltag. Den 5 April gaf Dauton ett betydelse-

fullt prof på sin återupplifvade radikalism, då han i princip)

genoradref, att i alla större städer skalle af fattiga medbor-

gare bildas ett besoldadt garde, och att en skatt skulle utta-

gas af de rika för att därmed bereda billiga brödpris åt de

fattiga. Härmed hade jakobinismen visat sin egentliga inne-

börd: Jakobiuernas herravälde öfver samhället med tillhjälp

af den besoldade storstadspöbeln, och med vanlig öppenhet

yttrade äfven Danton vid motiveringen af sitt förslag, att

under kriget »måste aristokraterna i det inre vara under

sansculotternas pikar» ^ En annan följd var, att nu teorien

om den lagstiftande och verkställande maktens åtskiljande

helt och hållet kastades öfver bord. Girondisterne hade förut

ej velat vara med om något sådant, men den 6 April beslöts

på förslag af det af dem beherskade försvarsutskottet, att

detta skulle lemna plats åt ett inom konventet för en månad

åt gången utsedt niomaunautskott, hvilket under namn af

välfärdsutskottet (le comité de salut public) skulle utöfva

en verklig regeringsmakt; den hittillsvarande regeringen

(le conseil exécutif) d. v. s. ministrarne, blef blott verkstäl-

lare af dess beslut. Nu fann man också den öfverdrifna lo-

kala sjelfstyrelsen omöjlig och återvände därför till — cen-

tralisationen alldeles på samma väg, på hvilken den uppstått

under Tancien régime. Centralisationens organ hade, som vi

veta, då varit intendenterna, och dessa hade till en början ej

varit annat än tillfälliga kommissarier åt den dåvarande cen-

tralmyndigheten : statsrådet -. Detta motsvarades nu af kon-

ventet och välfärdsutskottet, och i sammanhang med det sist-

nämdas upprättande anförtroddes åt kommissarier, ur konven-

tets sköte utsända till arméerna och departementen, en myn-
dighet, som nästan helt och hållet från de ordinarie ämbets-

männen till dem öfverflyttade förvaltningen. Och denna

fruktansvärda centralisation föll i händerna ej på gironden

utan på berget, ty genom sin stormande kraft förmådde detta

^ Alldeles samma skäl anfördes, såsom vi veta, fÖr Septembermorden.

Att Danton efter dessa kunde föra ett dylikt resonemang, synes kraftigt tala

för hans medbrottslighet i dem.

^ Jämf. ofvan s. 34 n. 1.
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centern att i välfiirdsutskottet blott insätta montagnarder såsom

Danton, Lacroix och Mohert Lindet eller med dem förbundna

centermän såsom Barcre och Camhon, ocli vid kommissarier-

nas ntseende följdes i allmänhet den grundsatsen att blott

välja »konungamördare »

.

Men berget nöjde sig ej med att hafva undanträngt

girondisterne från styrelsen; det ville nu äfven utstöta dem
nr konventet, ja proskribera dem, och i detta syfte hetsades

mot dem den parisiska anarkiens koppel; dettas förare lånade

sig så mycket villigare härtill, som en efterräkning för Septem-

berdacvarna alltid sväfvade öfver deras hufvud, så länsce gi-

ronden ej var fullständigt störtad.

De förnämsta härdarna för den anarkiska agitationen

voro jakobinerklubben, en klubb af parisiska elektorer, som

första dagarna i April började hållas i det f. d. ärkebiskopliga

palatset, samt kommunalrådet; detta hade vunnit ny styrka,

sedan det (3 April) fått förstärka sig med dem, som nu ut-

setts att inträda i det ordinarie, men ännu ej till tjänstgöring

färdiga rådet — i allmänhet ifriga anarkister, emedan deras

val försiggått under konungens process ^ Den 8 April bör-

jades anfallet af sektionen Mauconseil eller som den nu kal-

lade sig Boiiconseil, som, upptagande Robespierres anklagelse

från den 3 April, petitionerade om de förnämsta girondisternas

ställande inför rätta, och den 15 kommo Pache och Hébert i

spetsen för en deputation, som i kommunalrådets och 35 sek-

tioners namn till konventet frambar en proskriptionslista på

22 girondister. På samma gång sökte man vinna den fattigare

befolkningen genom ekonomiska lockelser. Såsom ett uni-

versalmedel till nödens afhjälpande framstäldes förbud mot

spanmålshandel och påbud om ett visst maximipris (maximum)
för säd, och den 17 April frambar Lhuillier å departemental-

styrelsens vägnar en petition härom. Genom dessa och lik-

artade tilltag ökades upphetsuingen inom konventet så, att

förhandlingarna stundom hotade att öfvergå till formligt slags-

^ Pariserkommunen bestod srdunda efter den 3 April 1793 — det

märkligaste skedet i dess historia — 1) af nugra administratörer frän tiden

före den 10 Aug. 1792, som alt jämt bibehrdlits, 2) af det provisoriska rå-

det frun den 2 Dec. 1792 samt 3) af de na (April 1793) intagna.
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mål. Robespierre m. fl. montagnarder imderstödde öppet au-

klagelsepetitioneriia; Marats fräckhet öfverskred alla gränser,

och girondens talare, som sökte ej blott försvara sitt parti

utan ock handelus frihet, öfverröstades med skrän af åhörare-

läktarnes alt vildare och vildare horder. Konventet gillade

visserligen ej auklagelsepetitionerna, men lemnade dem onäpsta

ja hedrade de petitioneraude med att få öfvervara seanserna,

och icke ens nu förmådde girouden visa enighet och beslut-

samhet: förslag, som framstäldes om att proskriptionspetitio-

nerna skulle underställas hela folket, att konventets supple-

anter skulle sammankallas till Tours eller Bourges för att

kunna bilda en ny riksförsamling, i händelse konventet själft

våldfördes, eller att konventet skulle förflyttas till Versailles,

lemnades utan understöd och fiugo falla. Betecknande är, att

partiet endast i en personlig fråga visade någon större kraft.

Med anledning af en uppmaning att gripa till vapen mot

konventet, hvilken jakobinerna under Marats presidium låtit

utgå, blef denne nu verkligen försatt i anklagelsetillstånd

(13 April). Men då konventet hade oförsigtigheten att hän-

visa målet till revolutioustribunalet — det renaste uttrycket

för hans idéer — blef utofäno-en blott ett skvmtiioft nederlao-

för de moderate. Till en början hade Marat från sin källare

trotsat häktningsdekretet, men inseende, att saken inför en

sådan domstol ej skulle bli synnerligt farlig, instälde han sig

slutligen frivilligt i fängelse, och den 24 April frikändes han

under oändligt jubel af sina beundrare, hvilka i triumf förde

honom till konventet. Dettas förödmjukelse nådde sin höjd,

då det ej vågade neka triumftåget att defilera genom salen.

Kort därefter (den 3 Maj) lät det äfven afrycka sig den ödes-

digra lagen om maximum.
Ännu stodo dock ej anarkisterne vid målet. Förbittrin-

gen öfver den maratska skandalen jämte åtskilliga andra om-

ständigheter framkallade i början af Maj ett kraftigt bak-

slag. Från departementen fick konventet mottaga uppmun-
trande adresser, och i Paris väcktes borgerskapet ur sin sömn.

Den närmaste anledningen härtill var, att kommunalrådet

under förevändning att bilda en här mot Veudée företog sig

att pressa den moderata ungdomen till krigstjänst och uttaga
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tvångslån af de förmögnare. För att skydda sig började

borgerskapet infinna sig i sektionsförsamlingarna, och dessa

blefvo skådeplatser för slagsmål, i hvilka jakobinerna ofta

lågo under '. Ett säkert tecken till att opinionsvinden na

torändrat riktning var, att centern med Barére i spetsen åter

närmade sig gironden. Då Guadet den 18 Maj förnyade för-

slaget om ett suppleantkonvent i Bourges samt yrkade på de

parisiska myndigheternas afsättning, afvände Barére visserligen

detta, men genomdref i stället, att konventet till sitt skydd

mot konspirationer tillsatte en tolfmannakommission ^ och i

denna invaldes ej mindre än 7 girondister — (t. ex. Rabaud-

St Etiennej Forifréde, Boileau, Lariviére). Kommissionen

fick snart säkra bevis på att stämplingar mot nationalrepre-

sentationen voro ä bane, och den ryggade ej tillbaka fÖr

kraftåtgärder. Den 24 Maj genomdref den en mängd kon-

ventsbeslut mot anarkien, af hvilka det märkligaste var ett

förbud mot nattliga sektioussammankomster, och s. d. lät den

fängsla själfva Héhert. Då ansågo anarkisterne, att deras

enda utsigt till räddning och seger var en revolution.

Genom skenbar eftergifvenhet i fråga om utskrifuiugen

mot Vendée hade de vid denna tid förmått det parisiska bor-

gerskapet att återförsjuuka i sin letargi, och det blef dem

därför ej svårt att sätta i scene revolutionsskådespelens första

akt: petitionerna. Den 25 Maj begärde kommunalrådet ge-

nom en sådan Héberts frigifning. Olyckligtvis var den pas-

sionerade Isnard denna dag konventets president, och han

svarade de petitionerande med en hotelse, att Paris skulle ut-

plånas från jorden, om det ej respekterade nationalrepresenta-

tionen. Detta oförsigtiga yttrande blef ett verkligt fynd för

agitatorerna: genom dess utspridande uppdrefvo de pöbelns

hat mot girondisterna till den vildaste fanatism och lyckades

äfven göra dem impopulära bland den moderata hufvudstads-

befolkninsen. Ännu den 27 vågade dock Garat inför kon-

ventet med sitt hufvud ansvara för, att ingen fara var för

handen, men s. d. öfverflyglades konventet af stormpetitioner

;

' Emedan sönderslagna stolar i synnerhet användes susom vapen, hafva

dessa uppträden fatt namn af stolkriget.
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iless sal uppfykles af larmande pöbelskaror, och då största

delen af högern och centern af leda öfver detta nppträde af-

lägsnade sig, lät berget be.^iluta Héberts frigifuing och tolf-

mannakom missionens afskaffande.

Det berättas, att några girondister vid denna tid sökt

försoning med Danton, men att han nu i sin ordning gifvit

ett afböjaude svar. Ehuru han sannolikt förutsåg de sorgliga

följderna af anarkiens seger, kunde han ej mer vända om. I

följd af girondisternas hittills visade oförsonlighet hade han

redan med de öfriga jakobinerna aftalat revolutionen, och

handlingskraftig, som han var, blef han dess kanske förnämste

ledare. Särskildt skall han hafva användt sin ställning i väl-

färdsutskottet till att jämna vägen därför.

Då girondisterna den följande dagen (28 Maj) 13-ckades

återställa tolfmannakommissionen, blef agitatorernas beslut

att genom en revolution störta dem oryggligare än någonsin,

och enligt exemplet från den 10 Aug. 1792 blef äfven nu

det förnämsta drifhjulet i den revolutionära apparaten en

församling af läomordentliga seMionshommissarier. På afto-

nen den 29 förenade sig sådana, 2 från hvar sektion, med

den förut omnämda klubben i det ärliehiskopliga xjcdatset.

och då de skulle anses vara ordentligt valda af det suveräna

folket i Pari^, tillade de sig dettas makt samt tillsatte en re-

volutionskomité af 9 personer ^

Den 30 Maj vidtogos de närmare förberedelserna till upp-

roret utan att myndigheterna inskredo.

Tidigt på morgonen den 31 Maj rördes stormklockorna, och

vid 6-tiden presenterade sig kommissarierna från ärkebiskops-

palatset på stadshuset, i det suveräna folkets namn förklarande,

att den hittillsvarande kommunalstyrelsen var upplöst och att

de öfvertogo dess funktioner. Omedelbart därefter tilläto de

emellertid de afsatta att jämte sig få bilda ett provisoriskt

kommunalråd. Det hela var blott en förut aftalad komedi,

afsedd att genom folksuveränitetens trollformel skapa en su-

verän kommunalstyrelse. Sedan detta var gjordt, skred man

' I sjiilfva verket voro blott 33 sektioner representerade, och valen i

sektionsförsamlingarna hade varit alt annat än ordentliga, om de ens egt

rmn. .Jämf. Mortimer-Ternaux a. a. VII, s. 308.

*S. J. Boethius, Franska revolutionen^ 2:a uppl. 2S
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till verket. Framför alt gälde det att försäkra sig om den

beväpnade styrkan i Paris. Santerre hade vid denna tid öfver-

tagit ett befäl i Vendée och därigenom befriat sig från sin

kritiska post i Paris. Konventet hade då föreskrifvit, att be-

fälet öfver nationalgardet skulle tillhöra den äldsta bataljons-

chefen, men nu öfverlemnade det provisoriska kommunalrådet

egenmäktigt befälet åt Henriot (eller som han själf skref sig

:

Hanriot)^ en f. d. betjänt, känd för oärlighet och fylleri, men
agitatorernas kreatur. Tillika började rådet organisera revolu-

iionS' eller sansculottearméen genom att bevilja 40 sous om
dagen åt de fattiga medborgare, som under den pågående

krisen stannade under vapen, och slutligen befalte det revolu-

tionskomitéen att låta häkta Boland^ Claviére och Lehrun.

Under tiden hade konventet sammanträdt. De civila

myndigheterna, som det affordrade upplysningar om den rå-

dande oron, betygade alla, att Paris var i resning, och snart

gaf larmkanonens ljud en bekräftelse på deras ord. Då var

Vergniaud nära att genomdrifva Hanriots inkallande, men
denna åtgärd, som möjligen kunnat blifva ödesdiger för upp-

roret, förhindrades af Danton, som med sin vanliga våld-

samma vältalighet yrkade, att man i stället skulle tillfreds-

ställa Paris genom att afskaffa tolfmannakommissionen. Mod-

fäld erbjöd Rabaud-St. Etienne sitt och sina kamraters till-

bakaträdande, men inuan något beslut hunnit fattas, började

petitionsstormen. Emellertid kommo underrättelser, att en del

af nationalgardet visade lust att upprätthålla ordningen i stäl-

let för att deltaga i upproret och härigenom höjdes i någon

mån girondens mod. Vergniaud förmådde konventet att ge-

nom en tacksamhetsadress till Paris' sektioner söka ytterligare

vinna borgerskapets välvilja, och då tumultet inom konventet

alt jämt tillväxte, i det oupphörligt nya petitionerande skaror

inströmmade i dess sal, fordrande ej blott tolfmannakommis-

sionens afskaffande utan ock de 22 girondisternas ställande

inför rätta, uppmanade han församlingen att följa honom ut

för att söka skydd hos nationalgardet. Åter svek dock modet

högern och centern; endast några få följde honom, och han

måste därför återvända med oförrättadt ärende, och nu biföll

konventet ett af Barere i välfärdsutskottets namn framstäldt



DEN 1 JUNI 1793. 435

förslag om tolfmannakommissioneus afskaffauJe, hvarefter ber-

get genomdref, att den åt sausculottegardet anslagna solden

skulle bestridas af staten. Det gynsarama ögonblicket att

vinna det borgerliga nationalgardet var nu också förbi. På

aftonen lyckades man mellan detta och förstädernas bataljoner

åstadkomma en försoning, och den lättrörliga pariserbefolk-

ningen afslutade dagen med en allmän förbrödringsfest.

Jakobinerna voro emellertid ej sinnade att stanna vid

den halfva seger de vunnit. Ännu voro girondisterna fria,

och då den »moraliska insurrektionen», såsom de kallade

resningen den 31, ej förmått åstadkomma en proskription,

tillrustade de en våldsara. Den 1 Juni organiserade Hanriot

med tillhjälp af den beviljade solden ur den värsta pöbeln en

stående armé af några 1000 man, och Marat infann sig i

stadshuset för att predika upprorets heliga rätt. Denna dag

medförde dock ej afgörandet, men den bragte i dagen centerns

affall. I välfärdsutskottets namn föreslog nämligen då på

f. m. Barére en adress till landet, hvilken prisade folkets

värdiga hållning under den föregående dagen; girondisterne

satte sig däremot, och Lasource föreslog en annan adress,

hvari omtalades, att det parisiska borgerskapet hindrat kon-

spiratörernas tilltag, men utskottets adress antogs. På aftonen

kom en deputation från stadshuset påyrkande proskriptionen,

men som endast ett ringa fåtal konventsledamöter då voro

samlade, nöjde man sig med att hänskjuta anklagelsen till

välfärdsutskottet.

Knapt hade emellertid folkrepresentationen den 2 Juni

återtagit sina förhandlingar, förr än kommunen genom en

deputation förnyade sin fordran. Flere af girondisterne såsom

Guadet, Vergniaud, Buzot och Louvet hade denna dag ej infun-

nit sig i konventet, och Gensonné bibehöll ehuru närvarande

en envis tystnad \ men Lanjuinais gjorde ett sista försök till

motstånd. Under det att berget med höga rop fordrade de-

putationens insläppande, störtade han upp på talarestolen,

och trots montaguardernas raseri, som var nära att yttra sig

' Han sysselsatte sig med att skrifva hvad nian kallat hans politiska

testamente.
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i haudgripliglieter \ beliöll liau siu plats, blottade med
skoniugslös djärfliet anarkisternas dåd ocli slutade med att

föreslå de revolutionära parisiska myndigheternas kasserande

ocli de upproriskes ställande utom lagen. Konventet gaf emel-

lertid deputationen företräde, men nöjde sig med att å nyo

hänvisa saken till välfärdsutskottet. Detta tillfredsstälde dock

€J de sajnmansvurne, och då deputationen lemnade salen, upp-

stod på läktarne ett fruktansvärdt larm, hvarunder hördes

rop: »Till vapen !:>> Då förlorade centern all besinning; en

medlem däraf begärde, att man skulle rädda sig genom att

provisoriskt låta fängsla de anklagade, och majoriteten beslöt

att välfärdsutskottet skulle genast afgifva sitt utlåtande. Då

detta blef en uppmaning till de anklagade folkombuden att

själfva suspendera sig, svek modet några såsom Isnard och

Fauchet^ och de skyndade att följa detta fega råd, som natur-

ligtvis framförts af Barére, men Lanjlnais och Barhoroux

tillbakavisade det med manlig förtrytelse. Plötsligt hördes rop,

att konventsledamöter af folkmassan och beväpnade hindrades

att lemna salen. I själfva verket förhöll det sig så. Hanriot

hade nu fullbordat sina tillrustningar, och konventet var form-

ligt belägradt. Detta syntes till och med berget gå för långt,

och när Barére nu föreslog, att konventet skulle för att pröfva,

om det var fritt eller ej, begifva sig ut bland den beväpnade

styrkan, lemnade folkombuden, anförda af presidenten Hérault

de Séchelles, Tuilerierna. På Karusellplatsen mötte dem en

fruktansvärd syn : omkring 80 000 man nationalgarde med G

kanoner omgaf slottet och i spetsen därför var Hanriot. Vis-

serligen kan med full säkerhet påstås, att den allra största

delen af denna styrka, nästan hela den egentliga borgare-

beväpningen, uppgående till en 75000 man, var välsinnad,

med Hanriot hade placerat dess bataljoner så långt bort, att

de ej visste livad som föregick; så kunde de ej hjälpa kon-

ventet, men gåfvo ät det tillämnade attentatet skenet af att

vara gilladt af hela Paris. Närmast slottet hade han åter upp-

stått det besoldade till hvarje brott färdiga pöbelgardet.

' Bland de våldsammaste var slagtaren I^egendre. Enligt tratiitionen

skall lian hafva tillropat Lanjiiinais: »stig ned eller jag dödar dig!» hvarpa

denne svarat : »Lat först besluta, att jag iir en oxe !»
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Det brutala svaret på Héraults förmaningar blef en be-

fallning af Hanriot till kononiärerna att göra sig i ordning

att nedskjuta konventet. Slaget af skräck återvände då detta

under Marats ledning till sin sal, och bär mottog det segrar-

ues vilkor af Coutlion^ som därvid hade fräckheten påstå, att

dess frihet nu var konstaterad. På hans förslag beslöts, att

de af folket anklagade skulle sättas i arrest hemma hos sig,

och därpå uppgjordes närmare proskriptionslistan, hvarvid

Marat godtyckligt strök eller insatte namn. Den kom slut-

ligen att innefatta: de två ministrarne (Claviere och Lehrun)^

10 medlemmar af 12-mannakommissiouen^ och 19 andra de-

puterade, bl. a. Gensomié^ Gtiaclet, Brissot, Pétion, Vergnicmdy

Barharoux, Bit^ot, Lasource^ Lanjuinais och Loiivet. Där-

efter tilläts församlingen omsider att lemna Tuilerierna.

Så slutade denna dag, kanske den mest ödesdigra under

hela revolutionen, ty då afgjordes oåterkalleligen, att Frank-

rike genom denna ej skulle vinna politisk frihet. Med alla

sina öfverdrifter innehåller den rousseauska samhällsläran den

vigtiga sanningen, att, om man vill söka en yttre rättsgrund

för en fri samhällsordning, måste den blifva folkviljan-, men
denna grund var det just, som nu våldfördes, ty det för-

ödmjukade konventet var folkviljans representant och detta

icke blott formelt^ utan ock så, att det vida mer än sina be-

segrare, huru mycket dessa än beropade sig på den allmänna

folkmeningen, uppbars af denna. Den nyare radikala historie-

skolau i Frankrike^ har också för att kunna försvara jakobi-

' Tvänne af denna, Fonfréde och Saint Martin, skonades, emedan

(le röstat mot Héberts fängslande. Afven några andra girondister, hvilka

man först uppfört, utströkos, t. ex. Dussaulx. Isnard och Fauchet fingo till

lön för shi feghet vistas i frihet inom Paris.

^ Den rousseauska statshärans fel är ej, att den vid samhällets realise-

rande i tiden läter folkviljan su att säga hafva sista ordet, ty om man ej

ställer sig pä den krassa legitimitetens grund, torde ingen annan möjlighet

ges att skaffa en nytt samhällsskick en rättslig prägel än att lata det utgå

från »folket» ; utan rousseauismens misstag är blott, att den ger folkviljan en

oinskränkt makt : 1) öfver individerna — sä att dessa kunna förtryckas —
2) öfver de en gång stadgade laga formerna — så att dessa kunna godtyck-

Ugt sönderbrytas. Jämför ofvan ss. 59 o. f.

3 T. ex. Kobinet.
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nismeii måst uppoffra teorien om folkviljans rätt och i stället

proklamerat, att en minoritet, så snart den representerar de

förnuftiga politiska idéerna, eger rätt att påtvinga landet sin

mening, att hvarje revolution, som företages i sådant syfte,

är legitim och att sålunda den af den 31 Maj—2 Juni ock

var det. Men i samma grundsats namn gjorde sig t. ex.

Strafford till verktyg åt Karl I:s envåldsplaner, i dess namn
förgrep sig Cromwell på den engelska folkrepresentationen

och grundade militärdespotismen, och i denna grundsats namn
kan hvarje despotism försvaras, ty hvarje parti anser väl i

allmänhet sig hafva den rätta uppfattningen, och på detta

sätt blir våldet samhällslifvets högsta regulator. Låt vara att

en dylik revolution kan vara nödvändig såsom det sista medlet

att rädda en stat från undergång; skall ett folk förblifva

fritt, måste den alhnänna regeln vara den, att hvarje parti

visar tillräcklig själfbeherskuing och tro på sanningen af sin

sak för att vid realiserandet af sina syften ej förgripa sig på

frihetens första grundval: folkviljan, verkande genom de af

lagen föreskrifna formerna. Denna regel kränkte jakobinerna

redan i viss mån den 10 Aug. 1792 — då likväl deras hand-

lingssätt kan ega någon ursäkt i hofvets hållning — och nu

togo de steget fullt ut och det utan något annat syfte än

befästandet af sitt partis välde. Därför har också revolutio-

nens historia efter denna dag ej att berätta om ett folk i

frihet, utan om ett »allas krig mot alla», hvarur med nöd-

vändighet framgick de svagares förtryckande af de starkare.

Men den starkaste af alla blir till sist den, som förfogar

öfver en krigsvan här, och sålunda lades i själfva verket den

2 juni grundstenen till — den napoleonslm militärdespotismen.
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Skräckväldet.

Dantons utrikespolitik. 1793 urs konstitution. Anarkisk opposition

däremot. Den federalistiska rörelsen i allmänhet. Författningsfesten den

10 Aug. 1793. Författningen suspenderas. Eesningen i Normandie—Bre-

tagne. Charlotte Corday. Maratkulten. Eesningen i Södra Frankrike.

Det héberska, det dantonska och robespierreska partiet. Eobespierre och

hébertisterna tränga Danton ur välfärdsutskottet. Jakobinismen och kriget.

Carnot. Skräckväldets karaktär, Eevolutionstribunalet. Eättegängen med

Marie-Antoinette och girondisterne. Lagen om de misstänkta. Lifvet i de

parisiska fängelserna. Skräckväldet i departementen. Orsakerna till Eo-

bespierres makt. Den revolutionära lagstiftningen. Förnuftskulten. Eo-

bespierre störtar hébertisterna och dantonisterna. Det högsta väsendets fest.

Oppositionen mot Eobespierre. Lagen af den 22 Prairial. Den 8 och 9

Thermidor.

b )̂å hade jakobinerua ur riksförsamlingen utstött sina för-

nämsta motståndare och på samma gäng genom skräck gjort

centerns talrika skaror sig underdåniga. Det nya riket var

härmed upprättadt. Hela hemligheten af dess inre orga-

nisation kan i korthet så uttryckas : genom pariserkommunen

och dess besoldade eller obesoldade pöbelgarde beherskades

konventet och genom detta Frankrike. Huru mycket denna

ordning än i verkligheten stred mot folksuveränitetens princip,

bevarade man dock skenet däraf genom att nödga konventet,

som ju fortfarande hettes representera hela folket, att den 13

juni högtidligt godkänna hvad som skett den 31 Maj—2 Juni.

Hvad åter det nya rikets program angår, var dess princip

Rousseaus oinskränkta statsdespotism, och i kraft af denna

ansågo sig segrarne befogade att kränka yttrande- och tanke-

frihet, eganderätt och personlig säkerhet. Det fÖrstnämda
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skedde nu dagligen och därtill i en form, som af alla är den

mest förhatliga, i det nämligen revolutionskomitéen, som äfven

efter den 2 Jani fortsatte sin verksamhet, lät på posten kvar-

liålla misshagliga tidningar och öppna misstänkta bref, och

den 3 Juni lyste Rohespierre d. y. i jakobinerklubben press-

friheten i bann. Under månadens lopp häktades i Paris 1300

personer af sektionernas revolutionsutskott, och den 9 Juni

fordrade Billaiid-Varemies hos jakobinerna: afskedandet af

alla adliga högre officerare, alla misstänktas fängslande, pro-

gressiv beskattning och tvångslån af de rika, suspension af den

aktiva medborgarerätten för alla samhällsfientliga (== jakobin-

fientliga) fransmän samt ett skyndsamt organiserande af de

nya maktinnehafvarnes besoldade garde, den s. k. revolutions-

arméen. Emellertid tilläto ej omständigheterna ännu att pro-

grammet fullständigt genomfördes. Om konventet också un-

derkastat sig pariserpöbelns välde, voro, såsom vi i det följande

få se, departementen ej hågade att göra det, och ehuru det

parisiska borgerskapets indolens förmådde det att godtaga

den sista revolutionens politiska resultat, så försattes det ge-

nom hotelserna mot eganderätten och utsigten att lycklig-

göras med ett ständigt revolutionsgarde i sådan oro, att seg-

rarne, tör att ej riskera sitt välde öfver Paris, deras egent-

liga fäste och borg, måste hejda sig.

I synnerhet verkade Danton för att segern skulle be-

gagnas med hofsamhet. Så till vida var han altjämt den

gamle Danton, att fribetens, laglighetens och fördragsam-

hetens grundsatser voro honom främmande, att han ej ryg-

gade tillbaka för de värsta tvångsåtgärder och rättskränk-

uingar för att genomföra sina åsigter, men maktens utöfning

hade lärt honom, att en ständig auarki omöjliggör all verklig

regering, och ehuru han nu belastats i sin maktställning ge-

nom anarkisternas seger, var dock en stark regering fort-

farande hans mål. Hvad han främst af alt genom en sådan

ville åstadkomma, var en för Frankrike ärofull lösning af

konflikten med utlandet. Den 10 April hade han jämte

Barére i välfärdsutskottet öfvertagit högsta ledningen af ut-

rikespolitiken, och redan 3 dagar därefter hade han lyckats

förmå konventet att förkasta verldsbefrielsepropagandan ; efter
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att ganska vanvördigt hafva uttalat sig om beslutet af den

19 November 1792 såsom förbindande konventet att hjälpa

äfveu Chinas patrioter, förmådde han det (13 April) att hög-

tidligt förklara sig »ej på något sätt vilja inblanda sig i

andra folks styrelse». Härigenom befriad från nödvändig-

heten att taga hänsyn till frasen, att Frankrike ej kunde stå

i förbindelse med tyranner (= konungar), lät han välfärds-

utskottet med baron Stael v. Holstein öppna underhandling

om ett förbund mellan Frankrike och Sverige ^ samt för-

bereda ett dylikt med Polen och Turkiet, och han var ej

främmande för tanken på en separatfred med England och

Preussen; ja två sändebud, Maret och Semonville^ som ut-

skottet lät afgå till Italien, hade hemligt uppdrag att söka

för priset af Marie-Antoinettes frihet köpa fredens upprätt-

hållande med vissa af detta lands stater. Liksom Danton

förut med afseende på målet återgått till Frankrikes traditio-

nella utrikespolitik, så gjorde han det sålunda nu äfven med
afseende på allianssystemet: Sverige, Polen, Turkiet och Preus-

sen mot Rj^ssland och Österrike, men realiserandet af denna

politik kräfde nödvändigt, att landet ej störtades i förvirring

och inbördes krig. Också framlade det af Danton beherskade

välfärdsutskottet den 6 Juni genom Barére ett förslag, som

gick ut på att, sedan den parisiska anarkien nu gjort sin

tjänst, åter stäfja den samt att åstadkomma en fredlig upp-

görelse med departementen — genom att upplösa alla revoln-

tionsutskott, gifva konventet rätt att själft rekvirera trupper,

återställa posthemlighetens okränk barhet, låta verkställa ett

ordentligt val af kommendant för det parisiska nationalgardet

samt låta konventsledamöter gå som gisslan till de departe-

ment, hvilkas deputerade blifvit fängslade'-. Emellertid rönte

förslaget så mycket motstånd från berget i allmänhet, att

Barére (den 8) fann bäst att taga det tillbaka. Hanriot ned-

' Huru fritt frän jakobinskt pedanteri välfärdsutskottet denna tid var,

ses däraf, att det den 16 Maj gaf utrikesministern rätt att vid underliand-

lingen använda den svenska konungens, regentens och de svenska ministrar-

nes vanliga titlar. Archwes natloncdes.

2 Flere bevis finnas pa, att Danton särskildt ifrade föl' det sistnämda

förslaget. Han ville själf öfverlemna sig ät Bordeaux.
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lade visserligen nu sjillf sitt befäl, men lyckades genom sek-

tionsförsanilingarnas terroriserande blifva återvald den 1 Juli^

Den parisiska revolutionskomitéen afgick äfven den 6, men
blott för att den 8 återupplefva under namn af »pariser-

<lepartemeutets välfärdsutskott» och fortsatte såsom sådant sin

inspektion af postverket.

Mera framgång hade dantonisterne i ett annat försök

att lugna departementen. För att bringa konstitutionen till

fullbordan hade den 29 Maj välfärdsutskottet förstärkts med
5 nya medlemmar. Bland dessa voro visserligen Robespierres

vänner St. Just och Cotithon, men ledningen af arbetet öf-

vertogs af Dantons vän Héraidt de Séchelles^ och det bedrefs

med sådan kraft, att de komiterade redan den 10 Juni kunde

framlägga ett nytt förslag. Lika fort gick behandlingen i

konventet, och den 24 Juni blef den nya författningen an-

tagen, hvarefter den understäldes primärförsamliugarna. Att

meningen dock ej var att medgifva en fri granskning, visar

Condorcets öde; han drabbades den 8 Juli af ett häktnings-

dekret, emedan han i en broschyr kritiserat förslaget ^

Af girondens författningsarbete bibehöll den nya konsti-

tutionen icke ens den redan antagna rättighetsförklaringeu.

Af jakobinismeus despotiska grundsatser märkes dock föga

<läri; den var tvärtom redigerad i en anda så optimistiskt

liberal, som någon af tidens idealister kunde önska, och detta

var just hvad som behöfdes för att den skulle kunna upp-

fylla sitt ändamål: att lugna de farhågor, som pariseranarki-

sternas våldsåtgärder uppväckt randt om i landet. Bland de

mänskliga rättigheterna upptages äfven här egendomen^ men

icke dess mindre förklaras alla lilia af naturen. Af friheten

gifves dock nu den rimligare definitionen, att den består i

' Först segrade de moderatas kandidat Kaffet med 4938 röster mot

4573, men som absolut pluralitet ej uppnåddes, skedde omval, da Hanriot

erhöll 9087 röster. Valen skedde öppet, och i protokollet utmärktes

•de, som röstade för Kaffet, med dt rödt kors och epiteten: kontra-

revolutionär.

2 Han höll sig länge dold hos en ädel kvinna, fru Vernet, men lem-

nade slutligen sin fristad fÖr att ej kompromettera henne. Han blef da

våren 1794 häkta'^. och tos; eift.
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att göra alt, som ej skadar andras rättigheter '. Högtidligt

utlofvades tankefrihet, press-, yttrande-, församlings- och

religionsfrihet-, säkerhet till person och egendom och laga

rättegångsformer, och det förklarades uttryckligt att in-

gen del af folket kunde utöfva suveräniteten. Med afseende

på författningens speciella delar märkes följande: rösträtten

skulle vara allmän och valsättet medelbart vid vissa äm bets-

tillsättningar, men omedelbart vid folkrepresentanternas ut-

seende, och dessa skulle väljas blott på grund af folkmängd.

Mepresentationen skulle bestå af en »lagstiftande kår», som

skulle väljas för ett år. Dess beslut voro antingen >: lagar v

eller »dekret». De förra, till hvilka krigsförklaring äfven

räknades, behöfde bekräftas genom folkomröstning, de senare

icke. I händelse pluraliteten af primärförsamlingarna begärde

en författningsrevision, skulle ett »nationalkonvent» samman-

kallas. Den verkställande makten skulle tillhöra ett kollegium

af 24 medlemmar, af den lagstiftande församlingen utsedda

inom förslag, som departementens elektorsförsamlingar upp-

stält, och denna regering skulle till hälften förnyas för hvaije

år; den skulle utom sig utse ministrarne och kunde själf af

den lagstiftande församlingen kallas till juridiskt ansvar.

Med afseende på förhållandet till främmande makter intogs

den dantonska grundsatsen, att man ej skalle inblanda sig i

andra folks stj^relse, och förklaringen från den 19 Nov. 1792

hade här reducerats till den menlösa satsen, att Frankrike

var naturlig bundsförvandt till alla fria folk. Den franska

chauvinismen tillgodosågs emellertid med stadgandet, att det

franska folket aldrig skulle sluta fred med en fiende, som

ockuperat en del af dess område. »Hafven ni slutit ett för-

bund med segern?» frågade en medlem under diskussionen

härom. »Yi hafva slutit ett sådant med döden», svarade

Bazire, och förslaget antogs.

PJmellertid fans det en del naiva anarkister, som ej för-

^ Girondisterna hade däremot bibehållit definitionen fnm 1791 ars

konstitution. Jämf. ofvan ss. 134, 208 o. 307.

- Kobespierre synes ej hafva önskat religionsfrihetens garanterande, ty

han yttrade under diskussionen därom, att den tjänade till mask för frihets-

fientliga komplotter. Den fick dock plats i rättighetsförklaringen.
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stodo, att (len nya författningen blott var ämnad att blifva

en vacker skylt, och som därför ondgjordes öfver dess libe-

rala stadganden, liksom de härmades öfver uppskofvet med
det jakobinska programmets fullständiga genomförande. Den
förnämste bland dessa var presten Jacques Roux, hvilken

såsom kommunens tjensteman öfvervakat Ludvig XVLs af-

rättning, och han och hans vänner lyckades förmå cordelie-

rerne, som ej mer stodo under Dantons inflytande, att taga

ledningen af denna opposition. Den 25 Juni frambar han i

spetsen för en deputation från klubben, under hotelser med
en ny resning, till konventet en protest mot författningen,

och de följande dagarna (26—28 Juni) satte pöbeln på hans

föranstaltande de anarkiska teorierna i praktik genom att

plundra en mängd varulager. Alt detta kom nu synnerligt

olägligt. Till och med Robespierre och Marat iusågo vigten

af, att författniugen utan vidare antogs och att landets ovilja

mot Paris ej ökades genom ytterligare skandaler, och nu väl

i besittning af makten voro de ej häller benägna att låta

nya agitatorer med dem leka samma lek som de själfva lekt

med girondisterna. Roux blef därför af bergets koryféer

skymfligt bortvisad från konventet, och den 28 denoncerade

Robespierre hos jakobinerna hans attentat mot »konventets

majestät». Två dagar därefter afgick Robespierre med en

deputation från jakobinerna för att återföra cordeliererna på

den rätta vägen, hvilket ock så till vida lyckades, att Roux

utstöttes ur sällskapet. Själfva pariserkommunen förmåddes

denna gång att motsätta sig anarkismen och Roux förklarades

(d. 1 Juli) förlustig dess förtroendet

Det är emellertid på tiden att vi återvända till de pro-

skriberade girondisterna. Häktningsorderna mot Claviére och

Lebrun bragtes till verkställighet, men Roland undkom genom

sin makas själfuppoffring till Rouen, hvarpå kommunens tjänste-

andar i stället bemäktigade sig henne (1 Juni). Dekretet

mot de proskriberade konventsledamöterna utfördes till en

början så lamt, att de till största delen lyckades fly, hvilket

hade till följd att konventet den 24 Jnui beslöt de ofrigas

' Han blef sedan fängslad och dödade sig själf (den 18 Januari 1794),

när han sknl]l,e öf^erlemnas ut revolutionstribunalet.
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inspärrande i offentliga fängelser. Några, såsom Vergniaud,

Gensonné^ Lasource och Valasé vägrade med en karaktärs-

styrka, värdig deras antika ideal, att begagna sig af de till-

fällen till flykt, som erbjödo sig. De afvikne gjorde till sitt

mål att förmå departementen att afskudda sig hafvudsta-

dens ok.

Till en början tycktes de också häri skola röna en stor-

artad framgång. Redan länge hade landsbygden med oro

märkt folkrepresentationens farliga belägenhet i Paris, och

äfven för egen del hade den skäl till missnöje med jakobi-

nismen. I enlighet med de parisiska brödernas exempel sökte

de jakobinska minoriteterna äfven där, i synnerhet i de större

städerna, tyrannisera primärförsamlingarna och bemäktiga sig

den kommunala förvaltningen. Lyckades de häri, så plundrade

de de rika genom tvångslån, fängslade »misstänkta», hvilket

ofta blott ville säga icke jakobiuer, eller ock aflägsnade de

sådana genom tvångsutskrifningar. 1 alt detta ofog flngo de

ett kraftigt handtag ej blott af pariserkommunens utskickade

utan ock af konventskommissarierna. När så underrättelsen

om attentaten den 31 Maj och 2 Juni spred sig i landet, brast

omsider medelklassens tålamod, och derpartementsråden, som
i allmänhet tillhörde den samma, satte sig i spetsen för rö-

relsen. Endast derpartementen närmast intill Paris och i

midten af riket gillade eller underkastade sig utan vidare den

nya revolutionen; den rörelse, som nu fattade de öfriga, var

ingalunda kontrarevolutionär och hade intet gemensamt med
upproret i Vendée

; på sin höjd rörde sig här och där en tanke

på återgång till 1791 års konstitution under Ludvig XVII
(kronprinsen), men i allmänhet var målet just ett fullständigt

upprätthållande af folksuveränitetens kränkta princip. Egen-
domligt var, att vid denna rörelse landet liksom återfann sin

gamla naturliga indelning: man såg departementen inom
samma provinser träda i förbindelse med hvarandra, men där-

för var det dock ej, såsom jakobinerna påstodo, någon fråga

om federalism; tvärtom begärde man intet bättre än att er-

hålla ett centrum, omkring hvilket hela landet kunde sluta

sig ; hvad som i departementsrådens adresser till franska folket,

konventet eller hvarandra, hvilka just kunna sägas innehålla
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rörelsens program, i synnerhet påyrkades var, att konventets

suppleanter skulle samlas till det centralt belägna Bourges
tor att där bilda ett nytt fritt konvent. Trots dess stora ut-

bredning led dock rörelsen af en inre svaghet; nu hämnade
sig nämligen, att girondisterne ej förmått genom ett sakligt

program samla omkring sig folkets majoritet. Hade denna

kunnat öfvertygas om, att den genom att försvara de kränkta

folkrepresentanterne skulle betrygga sina dyrbaraste intressen,

då skulle man kanske rundt om i landet fått se samma skåde-

spel — ehuru med annat mål — upprepas som i Vendée och

de parisiska jabobinernas välde hastigt fatt ett slut. Men för

massan af folket, särskildt bönderna, tedde sig girondisterna

blott såsom ett jaJcohinskt parti, af hvars seger ingen egentlig

båtnad var att vänta, och om man också härmades öfver att

folkrepresentationens okränkbarhet ej hållits i helgd, var det

dock blott ett fåtal, som för något så abstrakt ville våga sin

välfärd, och där fråga väcktes om uppställandet af en här

till konventets befriande, visade därför befolkningen föga

lust att inträda däri. Hos många verkade äfven fruktan

för, att ett inbördes krig skulle jämna vägen för den utländ-

ska invasionen; att konventet själft sade sig gilla hvad som

skett, bidrog ock att afkyla ifvern, och i samma mån den

öfriga befolkningen slappades, fingo landsortsjakobinerna, som

till en början öfverflyglats af rörelsens häftighet, nytt mod
och uppbjödo alla sina krafter för att återföra landet under

hufvudstadens välde. När så den nya konstitutionen var

färdig, trodde man sig däri hafva funnit ett bättre medel än

ett inbördes krig till frihetens och ordningens upprättande.

Det ena departementet efter det andra skyndade att falla

undan, och snart hade primärförsamlingarna inom största

delen af landet genom författningens godkännande under-

kastat sig den ur den sista revolutionen framgångna tingens

ordning ^

Den 10 Augusti 1793 kunde den nya författningen pro-

klameras; det skedde med en högtidlig federationsfest på

' Märkas bör emellertid, att befolkningens flertal afhöll sig frän att

rösta. Pu mänga ställen var det endast den jakobinska minoriteten som

röstade.
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Marsfältet med fäderneslandets altare, statyer och antika

emblem, alt anordnadt af konventets festarrangör David;

8000 kommissarier från landets primärförsamlingar hade in-

funnit sig för att frambära dessas bifall till författningen och

deltaga i festen ^ Konventet hade härmed fullgjort sitt egent-

liga uppdrag och borde därför hafva lemnat plats åt den

»lagstiftande kåren», men nationen skulle nu få erfara, att

författningen blott varit ett rogifvande medel. Visserligen

förklarade sig konventet den 11 Aug. färdigt att afgå, men
Robespierre uppträdde genast häremot hos jakobiuerna, och

slutligen förkunnade konventet den 10 Okt. 1793, att Frank-

rikes styrelse ända till freden skulle vara revolutionär, hvilket

helt enkelt ville säga, att det franska folket tillsvidare fick

undvara hela den i författningen utlofvade herrligheten och

nöja sig med det stympade konventets diktatur.

Efter att hafva sett den s. k. federalistisha rörelsens all-

männa förlopp, vilja vi något närmare betrakta den samma

på dess förnämsta skådeplatser: Normandie med Bretagne

-

samt södra Frankrike. De afvikna girondisterna begåfvo sig

i allmänhet till de förstnämda provinserna. Ifrigast bland

dem voro Buzot och Pétion. För den förre gälde det ej

blott att bekämpa politiska motståndare, utan ock att befria

sitt hjärtas dam, och den ifver han utvecklade var så stor,

att jakobinerna betraktade honom såsom resningens egentlige

chef och kallade honom »kung Buzot». För den senares få-

fänga hade det plötsliga fallet från folkgunstens högsta tin-

nar varit för mycket, och hans raseri mot dem, som orsakat

det, kände inga gränser. Buzot begaf sig först till sin hem-

ort Evreux (i Normandie); från katedralens predikstol skil-

drade han med passionens kraft de parisiska anarkisternas

brott och förmådde staden till resning. Därefter begaf han

^ Ett annat nummer i 'dagens festprogram var förstörandet af de

franska konungarnes grafvar i St. Dcnis. Konventet hade anbefalt det

genom ett dekret af d. 1 Aug. Liken utkastades.

2 Det var egentligen de bretagneska städerna, som deltogo däri. Dessa

hade alltid varit ifriga för revolutionen och bestämda motståndare till vendée-

upproret, hvilket visar att »federalismen» [itminstone här ej var kontra-

revolutionär. En del af Normandie underkastade sig för öfrigt genast

konventet.
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sig till Caen, som var hufvudorten för den normandisk-

bretagneska resningen, och där Barharonx^ Guadet. Lotwet,

Fction ni. fl. infunnit sig^ Den 28 Juni npprättades här af

ombud från båda landskapen en »centralförsamling för mot-

stånd mot förtryck», och en armé om ett par tusen man bil-

dades under befäl af kommendanten för kustförsvaret, general

Winqyjfen, som anslutit sig till resningen. Giroudisterna

ådagalade emellertid äfven nu samma brist på handlingskraft

som vanligt. De öfvertogo ej ledningen af det hela, ja grepo

ej ens själfva till vapen, utan inskränkte sig till att hålla tal

och skrifva manifest. Det var då ej underligt, om äfven

andra visade sig obeslutsamma. Arméen bestod till stor del

af värfvadt folk, och då Wimpffen den 7 Juli i Caen höll en

mönstring med nationalgardet fÖr att skaffa förstärkning an-

mälde sig 17 frivilliga. Redan förut hade han afsändt största

delen af sina trupper mot Paris under befäl af en grefve

de Puisaye, och den 13 Juli mötte denne vid Facy-sur-Eitre

en armé af nationalgardister och gendarmer från Paris. Vid

första skotten grepo de värfvade »federalisterna» till flykten

och ryckte med sig sina kamrater. Några kanonskott, som

aflossats under reträtten, utöfvade emellertid samma verkan

på den parisiska arméen, och bådri, härarue flydde åt livar

sitt håll, antagligen utan att hafva förlorat en enda man.

Parisarne hejdade sig dock, och finnande vägen fri fortsatte

de sitt tåg, hvarefter Normandie hastigt underkastade sig.

Bretagne höll sig något läugre och de flyktade giroudisterna

begåfvo sig då i allmänhet dit-, men till början af Aug.

hade konventet äfven här lyckats göra slut på motståndet.

Om Normandie ej förmådde skaffa girondisterne seger

öfver sina motståndare, skulle det emellertid bereda dem
hämd på den mest afskydde bland dessa. I Caen vistades då

en 24 års flicka af adlig börd, Marie-Anne- Charlotte de Corday

d'Ärmont, en ättling till sorgspelsförfattaren Corneille ''^. Från

' In allés infumio sig här IB girondistiska deputerade, inberäknadt

Lanjuinais, som dock blott stannade i 24 timmar. Han begaf sig sedan till

Rennes, där han lyckades hälla sig dold under skräckväldet.

2 Wimpflen stannade i närheten af Caen och lyckades halla sig dold.

^ Hon härstannuade äfven frän hans syster.
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barndomen hade hon fylt sin inbillningskraft med bilder ur

antiken och sin store stamfaders skådespel samt med upplys-

ningsfilosofiens idéer, och härigenom hade hos henne utveck-

lats samma frihetsentusiasm och samma antika karaktärsstyrka,

som så ofta återfinnes hos denna tids ädlare personligheter.

Med hänförelse hade hon hälsat revolutionen, med sorg hade

hon sett den besudlas af anarkien, och for hennes fantasi

framstälde sig Marat såsom inkarnationen af alt hvad denna

egde skändligt och gement. Händelserna den 31 Maj och

2 Juni samt den girondistiska resningen i Caen uppjagade

ytterligare hennes känslor, och efter revuen i Caen den 7 Juli

kände hon sig kallad att efterlikna antikens berömda »tyrann-

mördare» och offra sitt lif för hvad lion trodde skola blifva

fäderneslandets räddning ^ Af Barharoiix erhöll hon före

sin afresa ett rekommendatiousbref, men hon invigde hvarken

honom eller någon annan i sin plan, och ryktet, att hon skänkt

Barbaroux sin kärlek, saknar likaväl grund som det, att hon

genom sitt dåd ville på anarkiens främste målsman hämnas

en ungdomskärlek: officeren de BelsuncCj som 1789 mördats

under ett upplopp. Anländ till Paris, uppsatte hon en adress

till »fransmännen, lagarnas och fredens vänner», hvari hon

redogjorde för siua motiv och uppmanade folket att afskudda

sig bergets ok. Hos Marat, som var sjuk, fick hon företräde

först sedan hon låtit meddela honoui, att hon medförde vig-

tiga underrättelser om upproret i Caen. Den 13 Juli mottog

han henne, sittande i ett bad, och sedan hon på hans begäran

nämt resningens hufvudmän, utropade han, att de inom några

dagar alla skulle guilotineras. Då dödade hon med en knif-

stöt den eländige. Hon gjorde intet försök att undkomma
dem, som på Marats skrik skyndade till. När hon fördes till

fängelset, var hon nära att sönderslitas af pöbein. Den 17

Juli instäldes hon för revolutionstribunalet, där hon lugnt

och klart svarade på alla frågor samt bestämdt förnekade,

att hon haft några medbrottslingar. Med orubbadt lugn be-

steg hon samma dag schavotten. Då bödelsdrängen upplyfte

' Hon skref till Barbaroux, att det var de frivilligas mod som be-

stämde henne; så många tappra män s^mtes henne ej behöfvas för att taga

en mans hufvud. Var detta ironi?

S. J. Boethius. Franska revolutionen. 29
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det afhuggna hiifviidet, gaf han det en örfil, men denna råhet

väckte en sådan ovilja, att själfva revolutionstribunalet fann

sig föranlåtet att bestraffa den.

Till slutet behöll Charlotte Corday illusionen, att hennes

dåd jämnat vägen för girondisterna och brutit pöbeldespotis-

mens kraft, såsom ses af det bref hon från fängelset tillskref

Barbaroux ^ I själfva verket hade hon i stället därigenom

skadat de förre och ökat den senare. Girondisterna stämp-

lades nämligen såsom hennes medbrottsliugar-; de jakobinska

ledarne fingo en förevändning att skärpa skräckväldet, och

den jakobinska pöpelns fanatism och vildhet stegrades till det

yttersta genom Marats död. Hvilket djupt intryck denne

gjort på nämda klass visade ärebetygelserna åt hans minne.

Ej nog med att hans byster uppsattes på offentliga platser;

han blef föremål för en Jcult, hvari på ett groteskt sätt blan-

dades reminiscenser från katolicismen. Till ett altare, som

åt honom invigts i kyrkan vid hans begrafningsplats, före-

togos vallfirder; bön^^r uppstämdes, som började med orden:

»O Jesu heliga hjärta, O Marats heliga hjärta! Ni hafven

samma rätt till vår hyllning», och hans frilla, Simonne Evrardy

jämfördes med jungfru Maria, emedan hon dolt honom för

Herodes—Lafayette. Cordeliererne gjorde sig till målsmän

för denna kult och förvarade hans hjärta i sin lokal, men då

jakobinerna äfven ville egna sig däråt, afkyldes de af Robes-

pierre, som härmades öfver en dyrkan egnad åt en annan än

Robespierre.
o

A andra sidan uppväckte Charlotte Corday i vida kretsar

en beundran, som ej litet besvärade jakobinerna. André
Chénier egnade åt hennes minne en högstämd dikt, och Adam
Liix, en ung tysk, som i sin förtjusning öfver revolutionen

låtit sig sändas till Paris för att begära sin fädernestad Mainz'

införlifvande med Frankrike, utgaf 2 dagar efter hennes död

en skrift, hvari han yrkade, att hennes byst med inskrift:

»större än Brutus», skulle resas, samt uppmanade männen från

* Hon bad honom t. ex, hälsa WimpfFen, att hon trodde sig mer än

genom en batalj hafva för honom underlättat freden.

^ »Hon dödar oss, men hon lär oss dö», utropade Vergniaud vid un-

derrättelsen om hennes dåd.
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den 31 Maj att, om de ville hedra också honom med sin

guilotine, som hädanefter i hans ögon blott var ett altare,

de äfveu skulle låta misshandla hans afhuggna hufvud. Med

anledning häraf blef han fängslad, den 4 Nov. 1793 dömd

till döden af revolutionstribunalet och samma dag afrättad ^

Efter Bretagnes underkastelse begåfvo sig Guadet, Bu^ot,

Pétion, Barbaroux, Louvet, Salle m. fl. deras olyckskamrater

till Bordeaux, som gick i spetsen fÖr resningen i södra Frank-

rike. Vid underrättelsen om händelserna den 2 Juni upp-

rättades här »en populär välfärdskommission för departemen-

tet Gironde», stadens sektioner förklarade, att de ej erkände

det stympade konventets beslut; en armé uppsattes för att

betvinga Paris, och ehuru den blott uppgick till 400 man,

bröt den verkligen upp. Den hade emellertid ej hunnit långt

på vägen, när underrättelse inträffade om reträtten vid Pacy-

sur-Eure. Då sökte Bordeaux falla undan och erhöll härtill

en förevändning i den nya konstitutionen; arméen återkalla-

des, och välfärdskommissionen upplöstes, men motståndet upp-

blossade å nyo, när konventet den 6 Aug. stälde alla kom-

missionens medlemmar utom lagen. Emellertid anlände tvänne

konventskommissarier: Baudot och Ysaheaii. Illa mottagna

i Bordeaux, slogo de sig ned i en grannstad, trädde härifrån

i förbindelse med Bordeaux' jakobiner och hindrade tillförseln

till stadeu. Härigenom bröts dennas motståndskraft. Giron-

disterne, som nu (25 Aug.) ankommo från Bretagne, funno

att de intet kunde uträtta och måste dölja sig på landsbygden.

Den 18 Sept. genomdref Bordeaux' jakobinerklubb, att en ny

stadsstyrelse i dess anda tillsattes, och den 16 Okt. höllo de

båda konventskommissarierna jämte 2 andra — däribland

Tallien — sitt intåg i staden, och med dem skräckväldet.

' Den vanliga uppfattningen, att motivet till Lux' handlingssätt blott

var begäret att få dela Charlotte Cordays Öde, torde ej vara berättigad, utan

antagligen var det hans mening att genom sin död rädda revolutionen från

afvägar. Redan i Juni hade han ämnat skjuta sig i konventet för att bringa

partierna till besinning, ehuru Guadet då hindrade honom, och med anled-

ning af dröjsmålet med rättegången protesterade han från fängelset mot att

han stämplades såsom vansinnig, då han likväl blott offentliggjort sina

»politiska åsigtei-», och han yrkade pä ett skyndsamt afgörande, om han

vore brottslig eller icke.
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Jämte Bordeaux voro Marseille, Lyon och Toulon i södra

Frankrike hufvudorterna för motståndet mot konventet. På

grund af dessa städers förhållande under revolutionens tidi-

gare skeden skulle man ej väntat detta ^ men det förtryck,

som då några tilltagsna agitatorer under den allmänna upp-

hetsningen lyckats utöfva mot hela den burgna och arbet-

samma befolkningen, framkallade slutligen en kraftig reaktion.

Kedan i Sept. 1792 tillsattes i Marseille en utomordentlig dom-

stol, som inskred mot anarkisterna, och den 29 Maj 1793 kom

det i Lyon till en formlig strid mellan borgerskapet och den

jakobinska stadsstyrelsen. Segern tillföll det förra, ett nytt

stadsråd tillsattes och anarkisternas hufvudman Chalier, en

bornerad, men som det vill synas ärlig fanatiker, afrättades

(16 Juli)-. Likaledes befriade sig Toulon den 12 Juli 1793

genom en folkresning från jakobinernas välde. Efter att så-

lunda hafva kufvat anarkien inom sina egna murar anslöto

sio" de tre städerna till den rörelse, som hade till mål dess

bekämpande i hela landet: den s. k. federalismen. Marseille

råkade härunder i strid med Avignon, som berget vunnit

genom att göra det till medelpunkt för ett eget departement,

och den 8 Juli 1793 eröfrade dess trupper denna stad. Snart

anryckte emellertid general Carteaux med en del af syd-

arméen. Den 27 Juli återtog han Avignon och den 25 Aug.

eröfrade han Marseille, just som det stod i begrepp att söka

skydd hos engelsmännen. Till en dylik ytterlighet kom det

däremot verkligen i Toulon (den 28 Aug). Genom att göra

till vilkor, att det var för Ludvig XVILs räkning som den

engelska flottan fick taga staden i besittning, sökte emellertid

befolkningen öfverskyla det ofosterländska i denna handling

^

Den skulle för öfrigt ej rädda Toulon. Den 19 December

tvangs den engelska flottan att åter utrymma dess hamn, för-

nämligast genom skickliga anordningar af Napoleon Sonaparte,

som därvid gaf det första profvet på sitt fältherresnille.

Lyon intresserade sig kanske minst af de 3 städerna för

girondisterna. En af dem, Birotteau, hade visserligen flytt

' Jämf. t. ex. ofvan s. 338 om Marseille.

2 Se om honom Recuc Hist. 1887, Maj—Juni.

^ Samma vilkor uppstcälde äfven Marseille vid sina underhandlingar.
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dit och till en tid utöfvat inflytande, men Lyon skulle med

lätthet kunnat förmås att underkasta sig konventet — det

antoc^ t. ex. den 30 Juli konstitutionen — om blott detta

respekterat dess program: »allmän ordning, lagarnas välde,

aktning för personer och egendom», men det var detta, som

ej skedde. De maktegande i Paris kunde ej tåla, att denna

vigtiga plats undanrycktes jakobinismen, utan togo parti för

Chalier, stälde den nya stadsstyrelsen utom lagen och sände

en här till stadens betvingande. Lyonesarne åberopade rätten

till motstånd mot förtryck och försvarade sig tappert, men
angriparne hetsade bönderna i trakten genom löften om andel

i bytet mot den rika fabriksstaden, och den 9 Okt. måste

denna uthungrad efter 2 månaders belägring gifva sig. De

mest komprometterade af innevånarne sökte rädda sig öfver

gränsen, men dödades till största delen af bönderna

^

Medan Frankrike i följd af händelserna den 2 Juni blef

skådeplatsen för ett inbördes krigs fasor, söndrade sig själfva

upphofsmännen till denna dags attentat i trenne meningvS-

grupper: stadshusdemagogernas, eller såsom den efter sin för-

nämste publicist plägat kallas: den héberfsJca, den dantonsJca och

den robespierreska. Mellan de två förstuämda var skilnaden

störst. Under det att Dantou sökte på jakobinsk grund upp-

rätta en verklig reo-erinoj och förkastade blodsdåd, som han

ej fann nödiga för partiets seger, ville Hébert och hans vän-

ner ej veta af någon myndighet, som kunde inskränka de

parisiska anarkisternas själfsvåld. Konventet borde enligt

deras mening blott vara ett redskap, genom hvilket de skulle

kunna tillfredsställa sin rof- och mordlust; hvarje ordnad

statsraannaverksamhet var dem en styggelse; ehuru de under

första förskräckelsen öfver den »federalistiska» resningen för-

nekat Roux och alt framgent gjorde det, trädde de dock

faktiskt i hans fotspår, och då de härvid ofta funno Danton

i sin väg, blef denne i Pére Duchéue och jakobinerklubben

föremål för hätska angrepp från partiets sida'-.

' Det var med afseende på Lyon som Danton (6 Sept.) lät förstå, att,

om man användt penningar för att köpa anhängare åt jakobinismen, skulle

staden ej undandragit sig dennas välde (jämf. ofvan s. 388).

2 Redan den 7 Juni hade här »en medlem» yttrat: »Jag misstänker på
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Äfveu med afseeude på den yttre politiken framträdde

motsatsen. Dantons mål blef alt mer en ärofull fred, men
liébertisterna accepterade Glootz' kosmopolitiska fantasier, och

det var därför för det dantonska välfärdsutskottet ett ödes-

digert slag, att detta parti lyckades få iuflytande inom mini-

stären. Claviéres och Lebruns efterträdare blefvo nämligen

Destournelle och Desforges, båda storheter från stadsiiuset

och den senare t. o. m. en af septembermännen. De torde

dock i någon mån låtit sig ledas af Danton, men Beurnon-

villes efterträdare såsom krigsminister: Bouchotte, var jämte

sin förste sekreterare Vincent helt och hållet Héberts kreatur

och trädde i Paches fotspår. Ett hufvudstycke i hébertister-

nas program var att äfven till krigshärarue utsträcka anarkien;

dessa verldsbefriare, d. v. s. verldseröfrarne, arbetade syste-

matiskt på att genom disciplinens upplösning förstöra jämväl

de stridskrafter, som Frankrike behöfde för att kunna föra

ett begränsadt krig. I Pére Duchéne upphetsade Hébert

oupphörligt soldaterna mot befälet, och Bouchotte har själf

erkänt, att han på statsverkets bekostnad för 118 800 L. köpte

nummer af denna tidning till utdelning inom lägren. Befäl-

hafvarne för Frankrikes vigtigaste arméer voro vid denna tid

Custine vid nordarméen, Beauharnais (kejsarinnan Josefines

förste man) vid Rhenarméen och Biron i Vendée. De voro

alla ifriga jakobiner, men på samma gång verkliga krigare,

som höllo på militärisk ordning, och därför uppstod mellan

dem och krigsministeriet ett krig på lif och död, hvarvid alt

hvad hébertister hette naturligtvis tog det sistnämdas parti.

I synnerhet visade sig det anarkiska ofoget förderfligt i Vendée.

De bataljoner, som Santerre från Paris hitfört, bestodo till

största delen af jakobinsk pöbel, och på samma gång de

genom sin skändliga framfart i det olyckliga landet ytterligare

stegrade böndernas förbittring, beredde de dem genom sin

det häftigaste Dantons nuvarande tänkesätt . . . Han besöker icke mer

jakobinerklubben. Häromdagen lemnade han mig för att t<ala med en

general». Yttrandet karaktäriserar förträffligt trungheten och anspräksfull-

heten hos den jakobinska gemenskapen samt belyser, huru vansklig deras

uppgift var, som pu jakobinsk grund sökte utöfva en verklig statsmanna-

verksamhet.
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feghet den ena segern efter den andra. Förgäfves sökte

Biron och hans underbefälhafvare, hjälten från den 10 Aug.:

Westerman, som människa en usling' men en dugtig soldat,

åvägabringa en bättre anda. Bouchottes kommissarie Honsin

samt den nu till öfverstlöjtnant upphöjde septembermördaren

Mossignol omintetgjorde deras bemödanden.

Genom den militära frågan blef brytningen mellan dan-

touisterna och hébertisterna ohjälplig. Då det dantonska väl-

färdsutskottet tog generalernas parti, måste hébertisterna för

sin egen säkerhets skull söka störta detta. Härtill behöfde

de emellertid det rohespierresha partiets medverkan. Robes-

pierres pedantiska natur kände sig visserligen alls icke till-

talad af det hébertistiska själfsvåldet, men å andra sidan

stötte honom Dantons försonlighet mot besegrade motståndare

;

dennes statsmannavyer gingo utom hans trånga synkrets, och

i den militära frågan lutade han gifvet åt hébertisterna. Hans

ständiga farhåga var nämligen att en gång blifva undanträngd

af en segrande fältherre; han fruktade därför nästan lika

mycket sina egna landsmäns som fiendernas framgångar, och

särskildt voro de tre generalerne på grund af sin adliga börd

föremål för hans misstankar. Den 8 Jali 1793 rågade väl-

färdsutskottet måttet på sina synder, då det framlade sin

rapport öfver de anklagade girondisterna-. Den var visser-

ligen uppfyld af anklagelser mot dessa, men den slutsats,

hvartill den kom, var jämförelsevis hofsam: endast de giron-

dister, 9 till antalet, som verksammast deltagit i provinser-

nas resning, skulle ställas utom lagen; endast 5 skulle för-

sättas i anklagelsetillstånd, och alla de öfriga skulle få åter-

inträda i konventet. Två dagar därefter företogos nya val

till säkerhetsutskottet, hvars antal nu åter reducerades till 9,

och därvid utstöttes Danton, Cambon och Lacroix. Endast

två af den först nämdes vänner: Héraidt de Séchelles och

Thuriot, fiugo plats däri. Däremot omvaldes CoutJion, St.

Just, Robert Lindet och Barére, som alla nu anslutit sig till

Robespierre, och invaldes trenne andra af dennes anhängare —
' Han var t. ex. en notorisk tjuf.

2 Planen därtill härledde sig frän St. Just, som äfven föredrog rapporten,

men slntredaktionen var utskottets.
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Gasparmj Jean-Bon-St.-André (protestantisk prest) och Prieur

(de la Marne). Det var det robespierreska partiet i föreniug

med konventets liébertister, som åvägabragt detta resultat,

men som man ser var det Robespierrc, som ensam skördade

frukten däraf, och den 27 Juli invaldes han själf i stället för

Gasparin, Den 15 Aug. frånträdde också Garat, som efter

den 2 Juni låtit sig ledas af Danton, sin portfölj.

1 och med dessa förändringar, som öfverflyttade lednin-

gen af regeringen från Danton till Robespierre, utdrogos

fullständigt konsekvenserna af den 31 Maj. Först och främst

inverkade detta på förhållandet till utlandet, i det under-

handlingarna för krigslågans begränsande och bildandet af

ett motförbund mot koalitionen afstannade^ Tillika offrades

nu Custine och Biron åt hébertisternas hat; de afsattes genast,

stäldes inför revolutioustribunalet och afrättades (den förre

den 27 Aug., den senare den 30 Dec. 1793). Beauharnais

nedlade frivilligt sitt befäl, men icke dess mindre kastades

han i fängelse. Till Birons efterträdare utnämdes den elän-

dige Rossignol. Jakobinerna själfva erkände hans oduglighet,

men han var ett af sansculottismens skötebarn och detta var

rekommendation nog. För öfrigt var det mindre krigiska

bedrifter än vandalismer, som begärdes af den nye generalen,

och härtill egde han visserligen nödiga egenskaper. Den 1

Aug. utfärdades nämligen ett dekret om Yendées behandling,

som bildar ett värdigt motstycke till Ludvig XIV:s order att

»förstöra Pfalz» : skogarne skulle uppbrännas eller nedhuggas,

skörden och husen förstöras, kvinnor, barn och gubbar bort-

föras; korteligen, det ol3^ckliga landet förvandlas till en öde-

mark. Rossignol utförde ej blott med lif och lust detta upp-

drag, utan tillät sig äfven fÖr egen del de gröfsta rofferier \

' Så t. ex. den svenska underhandlingen. Verninac, som af det dan-

tonska utskottet sändts till Schweiz, för att där med Stael v. Holstein

bringa till afslutning det projekterade förbundet, klagade i början af Dec.

att han under 4 månader råkat i glömska, och den 10 Dec. afbröt välfärds-

utskottet hela underhandlingen bl. a. af det skäl, att några af dess med-

lemmar furino det opassande att ingå förbund med en konung.

Arch. des aff. étr.

2 Bland annat stal han Birons hästar. Hans bedrifter gingo t. o. m.

sä långt, att konventets kommissarier (deribland Bourdon de l'Oise) fängs-
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men följden af denna slags krigföring blef blott, att upproret

ännu mer grep omkring sig. I gränsarraéerna fick anarkien

nu fritt spelrum. Afven här nämdes ofta oduglingar till

generaler, och de, som visade något större förmåga, hindrades

i sina företag ofta af konventets eller krigsministerns kommis-

sarier, afsattes så snart de ådragit sig dessas eller någon mäk-

tig parisisk klubbledamots onåd och skickades då vanligen till

schavotten ^ I själfva verket var landet så godt som värn-

löst mot den yttre fienden, och intet är falskare än det på-

stående, med hvilket man sökt legitimera jakobinismens seger

och skräckväldet, nämligen att det var därigenom^ som Frank-

rike 1793 sattes i stånd att försvara sig mot det förbundna

Europa. Jakobinismens seger den 2 Juni försvagade tvärtom

landets motståndskraft genom att störta det i ett inbördes

krig, och dess fullständiga välde efter den 10 Juli hindrade

krigslågans begränsning samt bragte arméerna i upplösning.

Att skräcken skulle varit nödvändig för att förmå fransmän-

nen att försvara sig, är dessutom en skymf mot den franska

nationen och dess bättre icke sant. Det förhöll sig i stället

så, att officerarnes och soldaternas pligttrohet och entusiasm

voro så stora, att de t. o. m. förmådde öfverlefva och delvis

oskadliggöra de anarkiska skandalerna, och nationen under-

kastade sig skräckregeringen icke emedan, utan i trots af

att denna var en skräckregering — därför att ingen annan

ledning nu stod att få. Visserligen är det sant, att de två

män, som under denna kris inlade de största förtjänsterna

om landets försvar, nämligen Danton och Carnot^ båda voro

ifriga jakobiner, men att de uträttade hvad de gjorde, berodde

just på, att de hade egenskaper, som skilde dem från deras

partivänner. Den egentliga jakobinismens hela krigiska taktik

bestod i att uppbåda oerhörda massor och sedan bringa dem
i upplösning genom anarkien, och då jakobinerna i allmänhet

bemäktigade sig den ur revolutionens patriotiska hänförelse

framgångna taulien på massuppbåd till fäderneslandets för-

lade och suspenderade honom, men sedan Tallien framhållit hans sansculot-

tiska meriter, ätergaf konventet honom (den 28 Aug.) befälet.

^ T. ex. Houchard, som dork den 8 Sept. vunnit en seger vid

Hondschotten.
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svar, var det dessutom förnämligast för att få tillfälle att

sända den icke jakobinska manliga ungdomen till arméerna

för att själfva blifva herrar öfver nationalgardena och genom
dem öfver landet. Det mest storartade försöket i denna

riktning skedde under författningsfesten den 10 Ang. Be-

gagnande sig af den allmänna hänförelsen förmådde den

parisiska jakobinerklubben dä primärförsamlingarnas kommis-

sarier att begära ett militäriskt uppbåd af hela folket, men
af sådan beskaffenhet, att alla misstänkta i främsta rummet
skulle drifvas mot fienden. Hade detta gått igenom, skulle

det antagligen föga gagnat försvaret, men störtat landet i

ohjälplig förvirring och gifvit anarkisterna en oinskränkt makt

öfver hela den öfriga befolkningen. Då förmådde Danton

till hébertisternas harm konventet att den 23 Aug. ur detta

vansinniga förslag utveckla en stor fosterländsk åtgärd: en

på allmän värnpligt h vilande rekrytering, som kallade Frank-

rikes manliga ungdom mellan 18 och 25 år till fanorna.

Men hvad hjälpte det att hopa rekr3^ter till läger, där krigs-

tuktens enklaste bud föraktades? Hela denna sommar fort-

for Frankrike att vara ett så godt som värnlöst byte för

fienden, om denne blott kunnat begagna sig af ställningen.

Men nu trädde i öppen dag verkningarna af de egennyttiga

beräkningar, hvarpå makternas förbund var grundadt, och

det var detta som blef Frankrikes räddning^. De tre stor-

makterna Österrike, Preussen och England voro så upptagna

af tanken på det blifvande bytet, att de för förhandlingarna

därom oupphörligt försummade kriget. Genom fruktan för

deras egennyttiga planer afkyldes dessutom de mindre mak-

ternas krigsifver, och slutligen förorsakade den sedan länge

jäsande afuudsjukan mellan Österrike och Preussen, särskildt

med afseende på den polska frågan, att den sistnämda mak-

ten (från Sept. 1793) mer och mer drog sig ur det franska

kriget, tills den slutligen genom separatfreden i Basel (5 April

1795) gjorde början till koalitionens upplösning. Följden af

denna oenighet blef nu, att de förbundna makterna under som-

maren och hösten 1793 i stället för att begagna sig af Frank-

' Att hafva uppvisat detta är en af de stora tjänster Sybel genom sitt

arbete om revohitionen gjort vetenskapen.

i
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rikes inre upplösniDg nöjde sig med att återtaga Mainz (22

Juli) och eröfra några franska gränsfästningar. På detta

sätt erhöll Frankrike åter en ovärderlig frist, och tack vare

Carnot blef den begagnad.

Denne är en af revolutionens märkligaste personligheter.

Han egde inom det militära området ej blott en stor lärdom,

utan ock en praktisk organisationsförmåga af första rang, han

utmärktes af den omutligaste redbarhet, en oegennytta, som
gjorde honom fullkomligt glömsk af sig själf\ och den var-

maste fosterlandskärlek. Att en dylik man kunde ansluta

sig till jakobinerna, sitta såsom medlem i det robespierreska

välfärdsutskottet och därigenom göra sig till medbrottsling i

dess grymheter, kan synas underligt, men finner sin förkla-

ring i teoretikerns abstrakta ensidighet i förening med en

hårdnackad envishet. Sedan Carnot i de rousseauiskt-jakobin-

ska teorierna trott sig finna nyckeln till mänsklighetens paradis,

fasthöll han vid dem utan att fråga efter de olyckor, som
deras tillämpning medförde i de enskilda fallen, och blott

han själf fick arbeta på Frankrikes försvar, lemnade han sina

ämbetsbröder fria händer. Endast om deras fanatism eller

passioner hindrade hans sträfvanden, satte han sig till mot-

värn, men då också med oböjlig envishet och utan bvarje

tanke på egen fara. Den 14 Aug. 1793 adjungerades han

jämte en annan militär Prieiir (de la Göte d'Or) i välfärds-

utskottet. Genom honom skapades småningom en viss ord-

ning i det franska härväsendets kaos; tack vare honom fick

Frankrike draga nytta af en mängd dugliga officerare, hvilka

utan hans beskydd skulle ofi^rats såsom varande adelsmän eller

icke jakobiner, och han var det, som först bragte till utveck-

ling den nya krigskonst, hvilken skulle göra republikens och

kejsardömets härar oemotståndliga. Då grundtanken däri

var att afstå från den pedantiska metodiskhet, som hittills

utmärkt krigskonsten, och att snabbt kasta ofantliga trupp-

massor på fiendens svagaste punkter, hade denna krigskonst

sin förutsättning i revolutionens massuppbåd, och sålunda till-

godogjordes omsider det oerhörda truppmaterial, som den

' Under det han till- ocli afjatte generaler, förblef han själf kapten

och avancerade till major först efter tur (11 Maj 1795).
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revolutionära häDförelsen åstadkommit, men den rena jokobi-

nismen länge gjort onyttigt. Dyrt fingo Frankrikes fiender

nu umgälla, att de ej begagnat sig af de tillfällen, som de

franska anarkisterna själfva beredt dem. Redan i December

1793 återtogos de förlorade platserna i Elsass af general Hoche,

typen för dessa själfgjorda män, åt bvilka revolutionen be-

redde ett verkningsfält, värdigt deras snille; följande året

eröfrades Belgien och bela venstra Rhenstranden, 1795 intogs

Holland, och 1796 började Napoleon under Carnots auspicier

— då i direktorium — sitt segertåg mot det gamla Europa.

Ej mindre ödesdigra blefvo följderna af maktväxlingen

i Juli 1793 med afseende på Frankrikes inre förhållanden.

Med alla bemedlingsförsök var det förbi — det var t. ex.

det nya välfärdsutskottet som gjorde konflikten med Lyon

oförsonlig — och skräcJcen upphöjes nu till högsta regerings-

princip. Vill man se ett motstycke till det sorgespel, för

hvilket Frankrike härigenom blef skådeplatsen, må man gå

tillbaka till den romarska kejsaretiden. För att förklara en

Neros, en Caligulas grymheter, som synas öfverstiga den mänsk-

liga brottslighetens normala gränser, har man tagit sin till-

flykt till ett »kejsarevansinne», alstradt af medvetandet om
oinskränkt herravälde öfver millioners lif och välfärd. Men
samma abnorma själstillstånd utvecklades här hos dessa agita-

torer, som nyss varit obetydliga småborgare, men nu ansågo

sicr beklädda med folksuveränitetens allmakt. »Veten, att ni

aren konungar och mer än konungar! Kännen ni icke, huru

suveräniteten cirkulerar i edra ådror?» yttrade t. ex. Chalier

i Lyons jakobinerklubb. Rousseau hade visserligen menat,

att hvarje individ blott skulle ega sin kvot af den allmänna

suveräniteten \ men i praxis gjorde hvarje demagog — lika-

väl som hvarje pöbelhop — anspråk på dess fullhet, och

denna förmätna tanke skapade på revolutionens arena likaväl

som på Roms kejsaretron vidunder af brott. Men på båda

ställena hade grymheten äfven en annan förklaringsgrund:

fruktan. »Jag håller en varg vid öronen», plägade kejsar

Tiberius yttra, och samma känsla hade äfven revolutionens

uppkomlingar. På alla håll sågo de sig omgifna af ett lurande

' Jämf. ofvan s. 02.
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hat ej blott från de undertryckta folkklassernas och partiernas

sida, utan ock från otaliga medtäflare, som fikade efter att

få undantränga dem, och för att ej själfva blifva offer drefvos

de sålunda att oupphörligt sprida fasa och förödelse omkring

sig; och så blef det jakobinska skräckväldet, såsom redan är

antydt, en den fruktansvärdaste kamp om tillvaron ^ däri det

gälde att döda eller dödas. Men ännu en tredje likhet er-

bjuda dessa båda epoker. Den romerska despotismen skapade

ej blott tyranner, utan äfven slafvar, och så gick det äfven

här. Såväl »det suveräna folket» som de enskilda demagogi-

ska storheterna hade sina uppvaktande hofmän, som tände

smickrets äckligaste rökoffer för dagens herrar, färdiga att i

olyckans stund genast vända dem ryggen, och äfven hos folket

i allmänhet framkallade skräcken en rent af häpnadsväckande

själslåghet och egoism'-. Så förbereddes sinnena på det napo-

leonska enväldet. Trälsinnet blef då visst icke vanligare än

under skräcktiden. Kryperiets föremål hade blott blifvit ett

annat.

Skräckväldets förnämsta verktyg var revolutionstribitnalet

i Paris. Det kallades i instiftelseurkunden (af d. 10 Mars

1793) ett »utomordentligt brottmålstribanal», men den 29

Okt. s. å. faststäldes det namn, hvaruuder det gått till efter-

verlden. Till en början bestod det af 5 domare och 12 jury-

män, utsedda af konventet, men sedermera ökades dess perso-

nal och det fick arbeta på afdelningar. Jurymännen skulle

tagas äfven från departementen, ty domstolen skulle döma å

hela nationens vägnar, men den blef dock hufvudsakligast ett

uttryck för den parisiska jakobinismen. Först var meningen,

att endast konventet skalle ega besluta en anklagelse inför

tribunalet, och att detta skulle öfvervakas af en konvents-

kommission, men redan den 2 April upphäfdes kommissionen,

och den 5 stadgades, att konventets bifall endast behöfdes till

' Se ofvan s. 138.

^ Ett exempel bland många! När Barbaroux återfans sårad på fältet

(se nedan) vårdade sig ingen om honom, förr än några tjänstemän ankommo,
och dessa måste gå ur hus i hus för att få hjälj) med hans skötsel; så stor

var förskräckelsen för att bistå en proskriberad. Så mycket klai-are lysa de,

h\'ilka tänkte såsom Condorcets ädla beskyddarinna, fru Vernet: »konventet

har rätt att sätta utom lagen, men ej utom mänskligheten).
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dess egna medlemmars, ministrars och generalers anklagande.

För öfrigt skulle domstolens åklagare kunna låta döma hvem
han ville. Enligt lagen af den 10 Mars skulle de brott, som
föllo under tribunalets doravärjo, vara s. k. Ivontrarevolutionära,

d. v. s. rojalism, federalism o. d., och straffen de i lagarna

stadgade samt för af dessa ej förutsedda brott: deportation.

Ett synnerligt tacksamt verksamhetsfält öppnade naturligtvis

emigrant! agstiftningen. Dödsstraffet verkstäldes på Karriisell-

platsen (place de la RéunionJ till den 10 Maj, men därefter

med anledning af konventets inflyttning i Tuilerierna på den

af Ludvig XVI invigda Revolutionsplatsen. Tribunalets förste

president hette Montané, men sedan denne gjort sig skyldig

till protokollsförfalskning (t. ex. i Charlotte Cordays process),

fängslades han den 30 Juli 1793 och fick till efterträdare

Robespierres vän Herman; v. president blef i Sept. s. å.

Dumas. Alla dessa voro jurister. Bland domrarne hafva

i synnerhet landtbrukaren Foucault, läkaren Coffinhal och

juristen Scellier förvärfvat en sorglig ryktbarhet, och bland

jurymännen exmarkisen de Montflahert, som lät kalla sig

DiX'Äout (^Tionde Augusti), snickaren TrincJiard, presten

Vilate och konventssuppleanten David (ej att förblanda med
målaren). Dessa liksom flertalet af deras kamrater voro de

maktegandes kreatur, alltid färdiga att förtjäna sina arvoden

(äfven jurymännen erhöllo från början af Juli 1793 sådana)

genom att på första vink sända de anklagade till döden,

hvarför de också hedrades med namnet »solida» af tribunalets

åklagare, Fouquier Tinville, en f. d. prokurator vid Chåtelet

och tjänsteman vid tribunalet af den 17 Aug. Ingen öster-

ländsk despot har någonsin haft en pålitligare utförare af sina

blodiga nycker än välfärds- och säkerhetsutskotteu funno i

denne man, som med samma beredvillighet förpassade skyldiga

och oskyldiga, aristokrater och jakobiner, vänner och fiender

till schavotten. Naturligtvis har man att söka den hufvud-

sakliga förklaringen till hans beteende i den gemenaste ser-

vilism, men blodet berusar, och med tideu synes han funnit

ett nöje i sitt gräsliga yrke. Bland hans substituter märkes

belgaren Fleuriot, förut biträde åt en arkitekt.

Till mak^-växlingen i Juli, ja ännu under de första må-
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naderna därefter iakttog tribunalet en viss måtta. Från den

6 April, då den första domen fäldes, till den 1 Sept. utgjorde

medeltalet af lifdömde omkring 10 i månaden, men i Sept.

var man uppe i 17; 1—21 Okt. var antalet 23; 22 Okt.—20

Nov. 65; 21 Nov.—20 Dec. 67; 21 Dec. 1793—19 Jan. 1794

61; 20 Jan.—18 Febr. 68; 19 Febr.—20 Mars 116; 21 Mars—
19 April 155; 20 April— 19 Maj 354 och 20 Maj—9 Juni

(1—21 Prairial) 281. T. o. m. Sept. 1793 frikändes i hvarje må-

nad flere än som lifdömdes; efter den 19 Febr. 1794 var för-

hållandet alltid motsatt, och efter den 21 Mars var antalet

lifdömda mer än dubbelt så stort som antalet frikända. Den
första mera märkliga processen, sedan tribunalet genom Marats

frikännande visat sina signaler, var den, som (Maj 1793) sände

tre af Dumouriez' vänner till schavotten. Den 12 Juli dömdes

till döden 9 medborgare från Orleans — en af Leonard Bourdon

fordrad försoningsgärd för en skråma, som han erhållit under

ett gatutumult i denna stad ^

Robespierres inträde i välfärdsutskottet beseglade Marie-

Äntoinettes och girondisternas öde. Det dantonska välfärds-

utskottet hade den 1 Juli haft grymheten att beröfva den

förra hennes son, och den olycklige gossens »uppfostran» hade

öfverlemnats åt skomakaren Simon, som ömsom piskade, ömsom
svälte, ömsom berusade honom med bränviu, tills han försjönk

i ett tillstånd af slöhet. Den 1 Au g. beslöt därefter konventet

på förslag af det nya välfärdsutskottet, att drottningen skulle

inställas för revolutionstribunalet, och dagen därefter förflyt-

tades hon till dettas fängelse, Conciergeriet, samt skildes så-

lunda äfven från sin svägerska och dotter-. Med afseende på

girondisterna kom det ej vidare i fråga att stanna vid det

liofsamma förslaget från den 8 Juli. Den 28 Juli stäldes 20

utom lagen, och den 3 Okt. hänvisades till revolutionstribu-

nalet ej blott alla redan fängslade*^, utan ock några hittills

' Af folkhumorn förändrades sedan hans namn Leonard till Leopard.
^ Närmaste anledningen till beslutet var, att Maret och Semonville

(se ofvan s. 441) blifvit fängslade af österrikarne. I Dec. 1795 utväxlades de

jämte de af Dumouriez utlemnade kommissarierna och Drouet, som tillfånga-

tagits under en beskickning till arméen. Jämf. ofvan s. 427 n. 1.

^ Efter den 2 Juni hade ytterligare några girondistiska konventsleda-

möter fängslats, såsom Fauchet med anledning af Marats mord.
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skouade, såsom Diicos och Fonfréde^ och tillika beslöts då,

att 73 deputerade, som uppsatt en hemlig protest mot den 2

Juni, skulle häktas. En del af berget ville, att äfven dessa

skulle prisgifvas åt tribunalet, men Robespierre räddade deras

lif för att i dem erhålla en gisslan gent emot centern eller

en blifvande hjälptrupp mot — berget. Samma dag beslöts,

att »enkan Gapets» rättegång ofördröjligen skulle börja.

Trots det medlidande, som Marie-Antoinettes tragiska öde

måste ingifva, kan dock ej en opartisk historieskrifuiug er-

känna henne såsom ett skuldlöst offer. Af det föregående

torde framgå, att hennes inflytande i många hänseenden varit

olycksbringande, och särskildt att hennes andel var stor i den

förnämsta af Frankrikes olyckor: att revolutionen bragtes på

afvägar. Och dock torde hennes så att säga subjektiva an-

svarighet mindre böra sökas i hennes förhållande till revolu-

tionen än i hennes förhållande under den föregående tiden,

hennes s. k. lyckliga; t}^ det var då^ som hon genom lättsinne

ohjälpligt förstörde sin ställning såsom Frankrikes drottning

och möjligheten för sig att rätt uppfatta revolutionen. Hon
måste sedan i denna se en fientlig makt, och ända in i döden

var hon också öfvertygad om sin saks rättvisa. Detta torde

förklara det egendomliga förhållandet, att just under hennes

kamp mot revolutionen — det olycksaligaste af alla hennes

verk — hennes personlighet så att säga växer och blir mera

tilltalande. Vid de stora kriserna i mänsklighetens historia

blir nämligen situationens allvar ofta sådant, att, där ädlare

egenskaper finnas, de då framkallas äfven hos dem, som taga

miste om målet. Så gick det nu med Marie-Antoinette, och om
än efterverlden ogillar hennes »kontrarevolutionära» sträfvan-

den, synes den böra erkänna att de utvecklade och höjde hennes

karaktär. Liksom vi t. ex. kunna skänka vår sj^mpati åt

den antika hedendomens sista högsinta förkämpar, så äro vi

därför ock berättigade att med deltagande följa Frankrikes

olyckhga till döden hetsade drottning i hennes förtviflade kamp

för alt hvad lion aktade högst och vörda den ädla resignation

och det högsinta mod, som hon ådagalade i fängelsets kval-

fulla enslighet, inför sina föraktliga domare och vid dödens

möte.
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Deu 14 Oktober 1793 instäkles hon för domstolen, hvars

president då var Herman. Hennes hår hade grånat och

hennes drägt var sliten, men hennes hållning ädel och värdig.

Fouquiers anklagelse innehöll sådana orimligheter, som att

Österrike förde kriget med de millioner, hon gifvit det, och att

fångenskapen efter flykten till Vareniies var af henne aftalad

med Lafajette för att möjliggöra deras hemliga öfverläggnin-

gar. Den kulminerade dock i beskyllningen, att hon förledt

sin son till onaturliga utsväfniugar. Pache, Chaumette, Hébert,

Simon och målaren David hade förmått den åttaårige gossen

att sätta sitt namn under en skrift, hvari både drottniugen

och prinsessan Elisabet anklagades härför', och Hébert fram-

bar den inför domstolen. I allmänhet inskränkte drottningen

sitt försvar till att neka och framhöll, att hon blott varit

Ludvig XVLs hustru och därför bort lyda honom, och på an-

klagelsen att hon styrt sin gemål, svarade hon: »det är stor

vskilnad mellan att tillråda en sak och att låta utföra den».

Den hébertska skändligheten lemnade hon först obesvarad,

men svarade slutligen på en jurymans interpellation : »Naturen

förbjuder att besvara en sådan beskyllning mot en mor; jag

vädjar till alla närvarande mödrar», och detta gjorde ett så-

dant intryck på åhörarne, att Robespierre sedan förargad ut-

ropade: »Den uslingen Hébert. Det fattades bara, att han i

hennes sista ögonblick skulle skaffa henne denna triumf af

allmänt deltagande». Utan att vttra ett ord mottog hon sin

dödsdom (kl. 72^ ^- ^^- ^- ^^ Okt.). Återkommen till fängel-

set, skref hon till prinsessan Elisabet, att hon nyss blifvit

dömd ej till en skymflig död, utan till att återförenas med
hennes broder; att hon var lugn som man är, när samvetet

är lugnt, men att hon var djupt olycklig öfver att nödgas

lemua sina barn; hon tackade prinsessan för hennes upp-

offrande kärlek, hälsade sin son, att han skulle minnas fadrens

förmaning att ej hämnas, bad prinsessan förlåta gossen den

sorg, som man genom honom tillfogat henne, bad för egen

del både Gud och människor om tillgift för sina fel och de lidan-

den, hon kunnat tillfoga någon, samt tillsade alla sina fiender

' Afven hans 15-äriga syster hade de sökt afpressa en dylik bekän-

nelse, men hon hade med afsky afvisat dem.

S. J. Boethi US, Franska revolutionen. 30
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sin förlåtelse *. Hon afvisade den edsvurne prest, som sändes

lienne, men enligt en sägen skall en edvägrande fått tillfälle

att besöka henne. Kl. 11 f. m. den IG Okt. fördes hon till

afrättsplatsen på en harra och med bakbundna händer, och

vid middagstiden föll hennes hufvud-.

Den 24 Okt. 1793 började rättegången med de fångna

girondisterna, 21 till antalet^. Säkerhetsutskottet hade upp-

satt anklagelseakten, och en mängd vittnen hördes, bland

hvilka Chaumette, Hébert, Fabre d'Eglantiue och Chabot ut-

märkte sig för sin fientlighet. Brissot, Gensonné och Vergniaud

hade förberedt sig på utförliga försvarstal, och den sistnämde

skall i det längsta hafva bygt förhoppningar på makten af

sitt ord, men de tillätos ej framföra ett sammanhängande

försvar, och deras yttranden hafva vanstälts i det officiella

rättegångsreferatet. Vergniaud och Brissot uttalade sig emel-

lertid vidlyftigare; den förre med vanlig vältalighet, den se-

nare med större än vanligt. Gensonné åter inskränkte sig

till korta, föraktfulla s /ar. Endast en af de anklagade, Boileau^

sökte genom förnekelse rädda sig, men utan framgång. Den
29 Okt. lät Fouquier konventet gifva tribunalet rättighet att

efter 3 dagar fälla sina domslut, och sent på aftonen den

följande dagen afkunuades dödsdomen öfver alla de anklagade.

Då reste sig dessa utropande: »Yi äro oskyldiga! Folk, man
bedrager er!» »Jag dör, då folket förlorat sitt förstånd, ni

skolen dö, när det återvunnit det», yttrade Lasource till sina

domare, och Vdlazé genomborrade sig med en dolkstöt. Rioufte,

en vän till girondisterna och fängslad med dem, har berättat

om deras sista stunder: om den rörande vänskapen mellan de

' Brefvet hamnac^e till en början hos Coutlion och blef först vid hans

död kändt.

2 Hon begrofs liksom sin man i Madelaines kyrkogärd, dcär nu ett

»försoningskapeU» är uppfördt, innehållande en staty af Ludvig samt en af

henne, »uppehållen af religionen i madame Elisabets gestalt».

^ Dubbelt så mänga voro anklagade, men de öfriga hade afvikit, såsom

Isnard, hvilken lyckades hälla sig dold under hela skräcktiden. Till antalet

af de nu pä grund af tribunalets dom afrättade far man lägga dem, livilka

dödades såsom stälda utom lagen, t. ex. Kabaud-St. Etienne (5 Dec.) eller

dem, som begingo själfmord. Hela antalet girondistiska dödsoffer från

konventet var 40.
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bilda unga svågrarne Dacos och Fonfréde, om huru Vergniaud

föredrog att dö med sina vänner framför att taga gift, om
huru de tillbragte natten med att sjunga och tala om fäder-

neslandet eller lyssna till den alltid glade Ducos' skämta

Några af dem biktade, såsom Fauchet, hvilken afsvor sina

revolutionära »villfarelser», och möjligen Gensonné. Brissot

och Vergniaud dogo »såsom filosofer». Mot raiddagstiden föl-

jande dagen (d. 31 Okt.) fördes de till afrättsplatsen, sjun-

gande Marseilläseu. Paches' oro för att lugnet skulle störas

är ett bevis på det deltagande, som deras öde uppväckte jäm-

väl i Paris.

Den 6 Nov. 1793 kom ordningen till hertigen af Orleans^

som dog ångerfull öfver hvad han brutit mot sin kungliga

frände, och den 8 till madame Roland. I fängelset skref hon

sina memoarer och väckte allmän beundran genom sitt mod
och sin högsinthet, och hon bevarade dessa egenskaper både

inför domstolen och på afrättsplatsen. Då jurymannen David

frågade, huruvida hon ej stått i särskildt förhållande till nå-

gon af girondisterna, låtsade hon ej förstå denna gemena in-

sinuation, och vid ankomsten till afrättsplatsen böjde hon sitt

Lufvud för frihetsgudinnans staty, yttrande: »O Frihet, huru

många brott begår man ej i ditt namn!» Hennes man dödade

sig vid underrättelsen om hennes död. Synnerligt upprörande

var Bailhjs öde. Han afrättades den 11 Nov. på Marsfältet,

»platsen för hans brott den 17 Juli», sedan en pöbelhop till-

låtits att först på det skändligaste sätt misshandla honom.

»Du darrar», sade en af hans plågoandar. »Min vän, det är af

köld», svarade den vördnadsvärde gubben. Den 14 Nov. för-

des Manuel till afrättsplatsen under jubel af sina medfångar,

hvilka erinrade sig septembermorden. Barnäve och Duport

du Tertre^ som från riksrätten tagits i arf af revolutions-

tribunalet, afrättades den 28 Nov., och den 7 Dec. madame
JDiibarry, anklagad för förbindelser med emigranter. Hon
fruktade så för döden, att hon med våld måste föras under

fallbilan. Exministern Claviére förekom följande dag genom

' Anekdoten, att de under sin sista natt skulle liållit ett gästabud,

saknar liistorisk grund liksom ock berättelsen, att de under fångenskapen,

plägat uppföra skådespel.
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själfmord sina bödlar, men hans kamrat Lehrun besteg den

27 Dec. schavotten.

Lifvet i de parisiska fängelserna under dessa fasans tider

hör till det egendomligaste, som historien kan uppvisa. Oupp-

hörligt ditsläpades »misstänkta». Enligt den oh3^ggliga lagen

af den 17 Sept. 1793 skalle nämligen såsom sådana anses

alla, hvilka genom förbindelser, ord eller skrifter visat sig

vara anhängare af tyranniet eller federalismen, de, som ej

kunde redovisa for sina existensmedel, de, som ej af myndig-

heterna inom sin ort kunnat erhålla intyg om medborgerlig-

het, d. v. s. att de motsvarade de herskandes uppfattning af

politisk välsinthet, ämbetsmän, som afsatts af konventet eller

dess kommissarier, alla adelsmän med deras familjer, som icke

ständigt visat tillgifvenhet för revolutionen, och slutligen de

emigranter, som återkommit inom den påbjudna tiden ^ —
alla dessa skulle fängslas genom revolutiousutskottens försorg.

Såsom man ser, var härigenom hela den öfriga befolkningen

prisgifven åt den jakobinska minoriteten, och denna använde

sin makt på sådant sätt, att antalet inspärrade vid skräck-

väldets slut, oaktadt den utgallring som guilotiuen gjort, upp-

gick till nära 8 000 i Paris och i hela landet skall hafva

varit 400 000. Fångarne tillhörde alla samhällsklasser, åldrar

och kön, ty bland alla funnos de, som ådragit sig de raakt-

egandes onåd, och den nya regimens lettres de cachet voro

ofta liksom den gamlas blott ett medel att tillfredsställa per-

sonlig hämdlystnad-. Så förenades genom samma olycksöde

i den bizarraste blandning rojalister med republikaner, hög-

stämda svärmare med prosaiska hvardagsmänniskor, förnäma

herrar och damer med simpla brottslingar och flickor från

gatan. Naturligtvis var det gamla Frankrikes förnäma verld

rikt representerad, ty att tillhöra den var ju i och för sig ett

brott, och äfven nu sökte denna klass upprätthålla salongernas

traditioner. Man gjorde visiter med samma noggranbet, man
konverserade lika spirituelt och man inledde kärleksintriger

' Se ofvan s. 426.

^ Kvantitativt öfverträffade de dessa. i\Ian liäpnar öfver, att Ludvig

XV utfärdat 150000 sådana och Ludvig XVI 14000, men detta var

under mänga årtionden; här var det fräga om ej fullt ett är!
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lika käckt som fordom i Versailles. Dödens närhet gaf dock

här stundom åt kärleken ett djup, som den vanligen saknat

under Tancien régime, men lika ofta frigjordes därigenom den

osedlighet, som dolt sig bakom salongsbildningens förfinade

yta, i det morgondagens ovisshet för ett slägte utan sedlig halt

blef en anledning att lemna siuligheten fria tyglar. Äfven

fruktan för döden spelade härvid en roll, ty lagen förbjöd att

aflifva en kvinna, som hade hopp att blifva mor', och exempel

finnas på förnäma damer, som af denna anledning prisgifvit

sin heder eller falskeligen anklagade sig för att hafva gjort det.

I landsorten rasade skräckväldet lika häftigt som i Paris,

ja på sina ställen ännu gräsligare. Vanligtvis sattes det i

gång af konventets kommissarier. Så snart dessa ankommo
till hufvudstaden i ett departement, stälde de sig i förbindelse

med dess jakobiner, afsatte alla för moderation misstänkta

ämbetsmän, upprättade pålitliga revolutionsutskott och revolu-

tionstribunal samt organiserade den revolutionära pöbeln till

revolutionsarméer, under det att hela den öfriga befolkningen

afväpnades, och i de öfriga orterna läto de samma verk ut-

föras af sina medhjälpare. Därefter företogos häktningar i

massa, guilotinen fick börja sitt arbete, kyrkorna plundrades,

och med tillämpning af den rousseauska satsen, att all egen-

dom är folkets, pålade man, under namn af rekvisitioner till

krigets behof, godtyckliga skatter, ofta till de oerhördaste be-

lopp, eller utpressade tvångslån. Själfva uppträdde kommis-

sarierna vanligen med en österländsk paschas öfvermod och

lyx; några, såsom Fouché och Barras, lade genom rofferier

för egen del grunden till kolossala förmögenheter, och hos

somliga framkallade känslan af oinskränkt makt en brutalitet,

som man blott skulle tro möjlig hos vildar. I samma stil

verkade de underordnade agenterna, till stor del »mauvais

sujets», som genom att omfatta jakobinismen beredde sig till-

fälle att såsom ämbetsmän fritt få följa sin kallelse: att

plundra och mörda. Det trädde sålunda nu i öppen dag, att

det jakobinska idealets förverkligande blott ledde till landets

' Stundom hjälpte det dock ej. Sä lät t. ex. Fouquier afrätta för-

fattarinnan Marie Gouze (pseudonymen Olympe de Gouges) ehuru hon för-

klarat sig i grossess.
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prisgifvande åt samhällets afskum, och Frankrike blef i själfva

verket därigenom återfördt till samma tillstånd som under

folkvandringarna, då ett helt folk undertrycktes af ett fåtal

barbariska inkräktare, dock med den skilnad, att inkräktarnes

barbari då berodde på natur och därför var förenadt med
vissa naturliga dygder, nu åter på depravation.

Värst var naturligtvis förtrycket i de landsdelar, som

genom den »federalistiska» resningen gjort ett försök att mot-

sätta sig inkräktningen. I Bordeaux leddes mord- och plun-

driugsarbetet af den 24-årige Tallien, och den olyckliga sta-

den fick nu dyrt umgälla äran att hafva skänkt Frankrike

de störste bland girondisterne. Talliens njutningslystnad var

dock ännu större än hans grymhet, och de summor, han slog

under sig, "förslösades på lysande fester. Själen i dessa blef den

sköna Theresa Caharrus^ gift med en f. d. parlamentsledamot,

markis de Fontenay, och nu Talliens älskarinna. Med alt

sitt lättsinne var hon emellertid godsint, och genom hennes

inflytande omvändes T.illien småningom till större mänsklighet.

Härigenom ådrog han sig Robespierres misstankar samt er-

sattes i början af år 1794 med en af dennes kreatur vid namn
Jullien, och för dennes nit lyckades det att uppspåra Guadet

och några hans olyckskamrater. Efter en tids kringirrande

hade de funnit en tillflyktsort i den lilla staden St. Émilion

i närheten af Bordeaux hos Guadets högsinta svägerska fru

Bouquey. Till en början hade hon dolt dem i ett stenbrott,

hvaraf St. Émilion var underraiueradt, men då vistelsen i

denna osunda håla i längden blef omöjlig, skildes de åt.

Louvet förmåddes af längtan efter sin maka Lodoislca att

återvända till Paris och lyckades verkligen undgå sina fiender.

Guadet och Salle dolde sig hos den förstuämdes fader i St.

Émilion \ och Pétion, Buzot och Barharoux hos en peruk-

makare Troquart där samma städes. Den 17 Juni 1794 grepos

de 2 förstnämda i sitt gömställe; de andra lemnade då äfven

sitt och irrade kring på de omgifvande fälten. Barharoux

sökte här skjuta sig, men sårade sig blott och påträfi'ades

lefvande. Pétion och Biizot dödade sig slutligen, och deras

' Salle skref här en traoedi om Cliarlotte Corday.
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lik anträffades på en åker, sönderslitna af hundar. Den 22

Juni 1794 afrättades Guadet och Salle och den 25 Barbaroux —
blott några veckor före skräckväldets slut !

^

I Marseille, där Fréron förde spiran, utvandrade 12000

människor för att rädda lifvet, lemnande sin förmögenhet i

sticket." Lyon, hvars fabriker gifvit bröd åt 100000 arbetare,

dömdes af konventet den 12 Okt. 1793 till fullständig för-

störing. Till och med CoutJwn, som skulle utföra detta van-

sinniga beslut, ryggade tillbaka därför; då ditsändes Collot

cTHerhois samt Foiiché^ f. d. lärare i en klosterskola, och med

dem en skara parisiska jakobiner samt en afdelning af den

parisiska revolutionshären under Ronsin, och nu blef staden

verkligen förstörd. Själfva guilotionen befans här vara ett

alt för långsamt redskap för »folkrättvisan»; man uppstälde

då (Dec. 1793) de lifdömde i klungor, hvarefter de parisiska

trupperna nedsköto dem med kartescher. In allés skola 6000

människor här hafva ombragts. Plundringen gick hand i hand

med mördandet, och under dånet af mitraillarderna firade

Collot och hans följeslagare skändliga orgier. På stadens

ruiner upprestes en pelare med inskriften: »Lyon bekrigade

friheten; Lyon är ej mer». Platsen skulle dädanefter kallas

Ville-affranchie (den frigjorda staden). I det eröfrade Toulon

ledde Fréron biträdd af Barras och Rohespierre d. y. bödels-

arbetet. Af stadens mest komprometterade invånare hade

4000 räddat sig på den engelska flottan, men Fréron lofvade,

att hämdoffer ändock ej skulle saknas, och höll ord. Först

lät han nedgöra 400 marinarbetare, därför att de arbetat

under det staden var i engelsmännens våld. Därefter lät

han samla 3 000 människor på en stor slätt och öfverlemnade

åt stadens agitatorer att utvälja sina offer, och då linietrup-

perna här liksom i Lyon ej ville göra bödelstjänst, anför-

troddes denna åt en revolutionsarmé, hvarpå 800 människor

nedskötos inom 3 dagar. Först härefter tillsattes ett revolu-

tionstribunal, som på 3 månader lät guilotinera 1800 per-

soner, iifven här rasades mot husen, och platsens namn för-

^ Guadets far med hela sin familj och likaså fru Bouqiiey och hennes

man fingo med lifvet plikta för sitt medlidande. I Bordeaux fäldes under

skräckväldet 291 dödsdomar.
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undrades till Fort-la-Montagne (Berghamnen). I Elsass gaf

St. Just i förening med Lehas fria tyglar åt sin fanatism

och despotism. Under namn af tvångslån utpressade han

millioner efter millioner, i Strassburg sutto vid slutet af år

1793 öfver 2 000 människor i fängelse, och guilotinen var i

ständig gång. Hans medhjälpare var till en början en förlupen

tysk prest \id namn Schneider, åklagare vid Strassburgs re-

volutionstribunal. Denne pålade stadens bryggare och bagare

till straff för deras girighet en skatt af respektive 250000

och 300 000 L. och skaffade sig och en af sina vänner hustrur

genom »rekvisitioner», men slutligen ådrog han sig St. Justs

onåd och förpassades då genom det parisiska revolutions-

tribunalet ur verlden.

I Ärras rasade en f. d. prest vid namn Lehon, ett af de

märkligaste exemplen på det demokratiska »kejsarevansinuet».

När man ej visade honom den vördnad han fordrade, utropade

han: »Förr gåfvo alla plats för en prins, och man rör sig ej

för mig, en folkrepresentant, som är mer än en konung I»

Och liksom fordom Ludvig XI sällskapade han med bödeln.

Hedersplatsen bland de vidunder, som jakobinismen fram-

bragt, intager dock Carrier, som skickats till Nantes för att

nedslå »federalismen» i Bretagne och »rojalismen» i Vendée.

Hans förnämsta verktyg voro ett »revolutionsutskott», hvars

medlemmar togo personlig del i mördandet, och en revolutions-

armé, kallad »Marats kompani» och rekryterad med notoriska

brottslingar. En af hans handtlangare hade till specialitet

att på den vendéeska landsbygden mörda kvinnor och barn,

och om en annan intygades, att han plägade fylla sina fickor

med afskiirna delar af människolik. Carrier själf gaf order

till arméerna att utrota hela befolkningen i Vendé, han

måste själf erkänna att 2—500 personer om dagen plägade

afrättas, och det intygades, att bland dem befunno sig vendéer,

som mot löfte om nåd sträckt vapen, kvinnor — äfven haf-

vande — samt barn i mängd. Fångar fingo omkomma af

vanvård och hunger; de, som buro till dem mat, kastades i

fängelse, och det är bevisligt, att åtminstone åtskilliga gånger

fängelserna rensades genom massdränkningar i Loire, s. k.

noyader, bestående däri, att fartyg fullpackades med fångar
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och sedan sänktes ^ Liksom Lebon plägade Carrier hafva

anfall af raseri, gränsande till sinnesförvirring, och både han

och hans medhjälpare begagnade sin makt för att tillfreds-

ställa en djurisk liderlighet.

1 den mörka tafla, som konventskommissariernas välde

erbjuder, finnes dock en ljuspunkt: Evreux och Caen, som

mer än andra orter komprometterat sig, undgingo alla mord-

scener tack vare H. Lindet, hvilken här uppträdde såsom

konventkommissarie.

Alt som skräckväldet utvecklade sig, trädde Robespierre

alt mer i förgrunden. Det torde då vara på tiden att under-

söka, huru det var möjligt, att denne enligt alla vittnesbörd

medelmåttigt begäfvade personlighet kunde uppnå ett sådant

inflytande. Såsom redan är anmärkt, hade Robespierre i

Rousseau sin lärofader-. Liksom Marat gjorde han sig till

tolk för dennes abstrakta jämlikhetsteori, men mellan dessa

båda agitatorer finnes dock en viss olikhet. Under det att

den förre förnämligast vädjade till hopens brutala instinkter,

gjorde sig Robespierre till tolk för småborgarnes genom den

gamla regimens förkonstlade klasskilnad onaturligt uppdrifna

afundsjuka mot alla högre stående, och det är detta, som för-

nämligast förklarar hans framgång. I denna slags jämlikhets-

ifver var han också fullkomligt uppriktig; när det gälde att

störta en motståndare kunde han utveckla en falskhet, som

söker sitt motstycke, men när han utlade den rousseauska

jämlikhetsdogmen, talade han, såsom redan Mirabeau hade

anmärkt, med öf\?ertygelsens hela kraft, ty hans ord voro då

ett uttryck för hans egen herskande passion: afundsjukan.

* Af handlingarna framgår, att hela antalet fångar i Nantes mellan

Nov. 1793 och Febr. 1794 var 13283; att af dessa 1971 dömdes, 452 fri-

kändes, 3000 omkommo i fängelserna och 3000 öfverlefde. Återstå altsu

4860 med okändt dödssätt, och bland dem torde man fä söka noyadernas

offer. De s. k. »republikanska giftermålen» äro ej bevisade, men väl att

bödlarne tillåtit sig åtskilligt ofog med offren,

^ Någon systematisk framställning af sina teorier har Robespierre ej

efterlemnat, men en dylik finnes af hans lärjunge. St. Just: »Les Institu-

tions» [Hist. pari. XXXV), hvari han såsom mål uppställer en rousseausk-

spartansk bonde- och krigarerepublik och såsom medel till dess förverk-

ligande: diktaturen.
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Efter aristokratiens fall fann han sig öfverglänst och ringaktad

af de lysande personligheter, som i den konstituerande för-

samlingen representerade den högre bourgeoisien; han gjorde

då till sitt mål att i demokratiens namn störta äfven dessa

män och denna klass, och han valde härvid sin ståndpunkt

så, att han kände höja sig öfver den allmänna nivån utan

att befara många rivaler bland sina meningsvänner. Med
sina aristokratiska vanor, sina literära pretentioner imponerade

han på de revolutionärt sinnade småborgarne, till hvilkas

orakel han gjorde sig; de voro smickrade af hans förtrolighet,

och de skänkte honom villigt den beundran, som hans fåfänga

ej kunde undvara, men som han förgäfves sökt bland de bil-

dade. Från mängden af sina kamrater i agitationen, en

Hébert, Chaumette o. s. v., skilde han sig åter förmånligt

genom sitt — säkert välförtjänta — rykte för en anständig

vandel och ekonomisk ärlighet, och sålunda blef han -»den

omutlige» (Vincorruptihle)^ som i vida kretsar ensam ansågs

fullt värdig att leda Hndets öden. Särskildt var hans anseende

stort bland de kvinliga jakobiuerna. De egnade honom samma
afgudiska dyrkan, som religiöst öfverspäuda kvinnor stundom

egna sina prester. Hans vältalighet, som ej för vanliga män-

niskor företedde något utomordentligt, försatte hans beundrar-

innor i ett tillstånd af mystisk hänryckning, och i väsentlig

mån hafva de bidragit till hans storhet. Så snart han öpp-

nade sin mun, vare sig hos jakobinerna eller i konventet,

utbröto dessa »revolutionens megäror»,. som på båda ställena

beherskade läktarne, i ursinniga bifallsrop, och det var ej för

någon rådligt att visa en afvikande uppfattning. Så växte,

i samma mån revolutionen undertryckte all högre duglighet

och sedan den jp.kobinska klicken genom sina brott och den

öfriga befolkningens feghet kommit till väldet, Robespierres

inflytande hlott genom den position han förstått intaga^ ty

fåfängt är att söka förklaringen därtill i hans statsmanna-

vyer eller hans handlingskraft. Hos dantonisterna och hé-

bertisterna kan man finna det ena eller det andra, men ej

hos denne trånga dogmatiker, hvilken sedan han väl arbetat

sig in i en tankegång, skyggade tillbaka för hvarje afvikelse

därifrån. Motvilligt accepterade han de initiativ, som utgingo
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från de båda andra partierna, men han förstod att omväxlande

draga fördel af de strömningar, de framkallat, tills han blef

nog mäktig att tillintetgöra äfven dessa medtäflare och så-

lunda kunde framstå såsom den franska demokratiens enda

representant.

Af det sätt, hvarpå de tre partierna än samverkade med,

än motverkade hvarandra, bestämdes den revolutionära lag-

stiftningen under skräcktiden ; Hébertisternes mål var i främsta

rummet att fullständigt inhösta den materiella skörden af

jakobinismens seger öfver landet, och på grund af sitt hat till

bourgeoisien samt af de kommunistiska ansatserna i rousseau-

ismeu skänkte dem Robespierre, åtminstone till en början,

sitt understöd häri. Äfven Danton gjorde det i någon mån,

därtill förmådd af sin .öfvertygelse om de materiela fördelar-

nes nödvändighet för det jakobinska partiets fortsatta välde,

och slutligen ryggade ej häller konventets financier Camhon
tillbaka för våldsamma ingrepp i eganderätten. Han bör dock

ej likställas med stadshusdemagogerna; de önskade blott att

fritt få plundra den icke jakobinska befolkningen; han åter

lät, liksom hos oss Karl XI och Görtz, af statsverkets nöd

och krigets behof förmå sig till en hänsynslös finanspolitik,

och då han altså drefs af ett verkligt — om också ensidigt —
statsintresse, gjorde han livad han kunde för att mot de förra

skydda det allmännas rätt.

Förevändningen för hébertisternas sträfvanden var bristen

på lifsmedel. Det ingrepp i handelns frihet, konventet i Maj

1793 låtit afrycka sig, hade såsom naturligt var ytterligare

ökat denna. Hällre än att sälja sin spanmål för det stadgade

maximipriset, som var ett underpris, behöllo jordbrukarne

sina förråd, och sålunda uppstod på många ställen en ohygg-

lig hungersnöd. Ehuru detta tydligt visade tvångssystemets

orimlighet, sågo hébertisterne däri blott en anledning till dess

ytterligare skärpande, och den 26 Juli 1793 genomdref en af

deras män i konventet, Collot d'Herbois, dödsstraff och egen-

domssekvestrering för alla, som ej lemnade uppgift på sina

förråd af lifsmedel och saluhöllo hvad de ej själfva behöfde

(s. k. accapareurs\ och den 1 Aug. stadgades straff af 20 års

fängelse för fortsatt vägran att mottaga assignater till namn-
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värdet. Men dessa åtgärder ökade blott antalet af skräck-

väldets offer, näringslifvets lagar förmådde de ej förändra.

Äfven andra lifsförnödenheter äii spaiimål fördrefvos här-

igenom nr marknaden, och assignaterna fortforo att sjunka.

Att Cambon, för att höja deras värde, den 31 Juli låtit ur

den dagliga rörelsen afiysa alla större, som buro konungens

bild, hade motsatt verkan, emedan det ytterligare undergräfde

deras förtroende. Härmed var man delvis redan inne på

statsbankrutten, och dit måste äfven hänföras en annan af

Cambons finansoperationer, som dock å andra sidan skapat

mycken reda inom det franska statsverket, nämligen upprät-

tandet af den s. k. stora hohen. Den 15 Aug. beslöts näm-

ligen, att alla den franska statens fordringsegare skulle in-

skrifvas i en sådan samt för framtiden erhålla 5 % ränta,

hvilket i många fall innebar en våldsam räntekonvertering.

Hvad som rågade måttet på den officiella plundringen voro

de redan omtalade rekvisitionerna och tvångslånen.

Redan dessa förrtodo hébertisterne att använda till sin

eojen fördel. De konventskommissarier, som tillhörde deras

parti, sörjde för att ej mycket af det indrifna kom statsverket

till godo, men framför alt tjänade dem Paris till sugapparat.

I Augusti 1793 ökades ytterligare partiets styrka därigenom

att definitiva val då egde rum till kommunalrådet, hvilket

sålunda omsider upphörde att vara provisoriskt, och kort där-

efter nödgade Chaumette (den 5 Sept) i spetsen för en storm-

petition konventet att i vidsträckt mått uppfylla partiets for-

dringar. Då stadgades dödsstraff för vägran att mottaga

assignaterna till namnvärdet; då utverkade Danton en dags-

penning af 40 sous för deltagande i sektionsförsamlingarna ^

och då gafs omsider också verkställighet åt beslutet om den

parisiska revolutionshärens bildande. Följande dagen insattes

tvänne hébertister, Collot cVHerbois och Billaud-Varennes, i

välfärdsutskottet, den 11 Sept. segrade partiet vid nya val till

säkerhetsutskottet, och den 29 stadgades ett maximipris för

nästan alla lifsförnödenheter. Hvad som satte kronan på verket

' Härigenom försäkrade man sig om den jakobinska pöbelns närvaro;

a andra sidan organiserade jakobinerna nu en kar af slagskämpar, som frän

dem bortdref den öfriga befolkningen.
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var emellertid, att välfärdsutskottet efter deuua tid for hvarje

vecka lät tillställa det parisiska kommunalrådet 1 million L. Tack

vare maximum, tvångskursen och den af Ronsin kommenderade

revolutionshären, som användes till att för hufvudstadens pro-

viantering brandskatta landsbygdens befolkning, lemnade dessa

försträckningar ett ståtligt öfverskott, som — spårlöst försvann.

Det var det apanage åt Paris' demagoger och revolutionära

pöbel, genom hvilket konventet köpte sig tillåtelse att existera,

och som landet i sin helhet och särskildt bönderna fingo be-

tala. At de sistnämda beredde man dock någon ersättning

på bekostnad af en ännu mer undertryckt samhällsklass, i det

den 17 Juli 1793 alla seignöriella räntor afskaffades utan

lösen.

Sådan var jakobinismens beryktade finanspolitik. Man
har däri stundom velat se ett socialistiskt försök, men i själfva

verket är detta nästan att göra den för stor ära. Huru mycket

socialismen än felar genom att vilja undertrycka all frihet,

utgör den dock ett försöJc att gifva arbets- och förmögenhets-

förhållandena en verklig organisation^ men om något sådant

var här ej fråga. Förfaringssättet mot bönderna, mot arbe-

tarne i Lyons fabriker o. s. v. visar, att det ej ens var fråga

om, att åstadkomma en jämnare egendomsfördelning till för-

mån för det lägre folket i allmänhet. Nej, den jakobinska

finanspolitiken innebar blott ett godtycMigt störande af närings-

lifvets frihet eller en brutal plundring af vissa klasser, i bästa

fall till förmån för staten, men oftast blott till förmån för en

handfull demagoger och den del af det lägre folket, som lät

bruka sig såsom dessas gardet

Om initiativets ära — eller skam — med afseende på
den jakobinska finanslagstiftniugen i synnerhet tillhör hébert-

isterne, så har man att i Danton se den förnämste målsman-

nen för den lagstiftning, som afsåg skapandet af en stark

revolutionär regering. Äfven efter sitt utträde ur välfärds-

' Härmed är ej förnekadt att enstaka jakol^iner kunde finnas, som
voro oegennyttiga och i sin okunnighet om de sociala och ekonomiska

lagarna verkligen trodde, att de fattigare klassernas ställning kunde för-

bättras genom det jakobinska plundringssystemet. Så tyckes t. ex. fallet

hafva varit med Chalier.
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utskottet fortfor han att intressera sig därför, och den 1 Augusti

1793 föreslog han, att utskottet skulle beklädas med en ännu

oinskränktare regeringsmakt. Som vi veta hade Robespierre

då nyss inträdt i utskottet, men hittills van att herska genom

anarkien och misstrogen mot alla nyheter, hade han ännu ej

satt sig in i tanken att göra det genom en ordnad regering \

och han motsatte sig förslaget, som äfven föll. Efter den

nya författningens suspension blef saken dock genomförd genom
en lag af den 4 Dec. Denna återstälde fullständigt, om ock

i ny form, den gamla regimens centralisation. Departementen

miste sina generalråd och procureurer, och deras direktorier

beröfvades all befattning med sådant, som rörde »de revolutio-

nära lagarna, regeringsåtgärder och den allmänna välfärden».

Distriktens och kommunernas procureurer ersattes med af re-

geringen beroende »nationalagenter», och deras myndigheter

stäldes under den starkaste kontroll dels omedelbart af rege-

ringen, dels af dennas ombud, konventskommissarierna. Såsom

regering proklamerades nu fullständigt välfärds- och säkerhets-

utskotten, af hvilka det förra fick makt att godtyckligt för-

ändra alla myndigheters organisation. I vigtiga frågor fat-

tade de sina beslut gemensamt.

1 samma mån Robespierre befäste sin ställning inom väl-

färdsutskottet, uppgaf han sina betänkligheter mot dess all-

makt, ja blef slutligen den ifrigaste förkämpen därför. Ehuru

han begagnat anarkien såsom medel till sin uppkomst, stred

den i själfva verket mot hans pedantiska natur, och han ville

nu låta den efterträdas af sin egen diktatur. Härigenom

grundlades emellertid en schism mellan honom och hébert-

isterne, både dem på stadshuset och dem i krigsministeriet.

Ingendera af dem voro hågade att underkasta sig konvents-

utskottens kontroll, allra minst de förre, hvilka alt sedan den

31 Maj varit vana att betrakta hela konventet såsom ett

viljelöst redskap åt pariserkommunen och hvilkas ledare redan

börjat finna det på tiden, att Robespierre lemnade plats åt

dem. Robespierre råkade härigenom i en ingalunda behaglig

belägenhet. Han hade nu att strida mot fiender, som kämpade

Dä han ingick i utskottet, lät han jakobinerna första, att det blott

var för att å dera" vägnar öfvervaka det.



FÖRNUFTSKULTEN. 479

med hans egna vapen och som förstodo att göra det, om också

ej med hans sega uthållighet, så i stället med större djärfhet.

Emellertid måste striden upptagas, så mycket mer som en

filosofiskt-religiös meningsskiljaktighet äfven tillkom.

Den konstitutionella kyrkan, som i så hög grad varit

föremål för Ludvig XVLs afsky, drogs egendomligt nog med
i hans fall. Första steget till dess upphäfvande togs redan

den 25 Dec. 1792, då konventet afskalfade de kristna sön- och

högtidsdagarna såsom officiella hvilodagar. Den 7 Nov. 1793

skrämde hébertisterne den karaktärslöse biskop Gohel af Paris

att med en del af sina prester inför konventet nedlägga sin

presterliga värdighet och afsvärja kristendomen. Konventets

egna presterliga ledamöter följde hans exempel utom den heder-

lige Grégoire, som modigt förklarade, att han gerna afstod från

sina kyrkliga inkomster, men förblef biskop, och den 22 er-

bjöd konventet pensioner åt alla prester, som ville nedlägga

sina ämbeten. Att den konstitutionella kyrkan sålunda i

stillhet begrofs, var väl ej så stor skada, men hvad skulle

komma i stället? Hade jakobinerna velat göra allvar af den

proklamerade tankefriheten, borde naturligtvis religionsfrihet

enligt amerikanskt mönster hafva införts, men detta var dem
redan därför omöjligt, att då nationens flertal hastigt skulle

återgått till den ortodoxa katolicismen, och dessutom hade

de lika litet allvar med reliojionsfriheten som med någon

annan frihet än friheten att själfva få förtrycka. Både Robes-

pierre och hébertisterne ansågo sig berättigade att påtvinga

folket sina religiösa och filosofiska åsigter, men mellan dessa

fans en väsentlig skilnad. De förra hyllade encyklopedismens

ateistiska läror, hvilka i Clootz hade en fanatisk predikant,

och de ville nu begagna tillfället att undertrycka all guds-

dyrJean. Det praktiska genomförandet häraf åtog sig Chau-

mette i spetsen för det parisiska kommunalrådet. Efter åt-

skilliga hädiska pöbeluppträden lät denna myndighet den 23

Nov. anbefalla, att alla kyrkor i Paris skulle stängas, och de

jakobinska stadsråden randt om i landet skyndade att följa

det gifna exemplet, hvarvid kyrkornas dyrbarheter plundrades

eller med den gröfsta vandalism förstördes af pöbeln^ Ja,

' Äfven konventskommissarierna medverkade liärtill. Järnf. ofvan s. 469.



Chaumette gick ända därhän, att han lät förbjuda alla cere-

monier vid begrafningar, till och med sorgkläder och proces-

sioner. Från denna tid hade de »misstänktas» pariasklass

ökats med alla, som deltogo i kristen gudstjänst. Chaumette

ville emellertid gifva folket en ersättning i en ny religion,

hvars gudom skulle vara förnuftet. Ett steg i denna riktning

var redan den nya kalendern med sin nya hvilodag och sina

åt abstraktioner helgade högtidsdagar, och hébertisterne hade

också en väsentlig andel i dess införande. Den 10 Nov. 1793

invigdes den nya kulten, i det Chaumette då i Nötre-Dames

kyrka lät fira en högtidlig fest, hvarvid förnuftet represen-

terades af boktryckaren Momoros unga fru, i en lätt antik

drägt placerad på högaltaret. Från kyrkan begaf sig tåget

till konventet, som äfven lät sig ryckas med. Dess president

omfamnade »gudinnan», och på Chaumettes begäran och på

motion af Chabot beslöts, att Notre-Dame hädanefter skulle

vara ett tempel åt förnuftet, hvarefter konventet följde med
till kyrkan för att bringa den nya gudinnan sin hyllning.

Både inom och utom Paris efterbildades sedan detta upptåg

under befolkningens växande harm och alt vidrigare skandaler.

»Aldrig» — säger en författare — »har religionen varit mera

oförnuftig, än då förnuftet upphöjdes till Gud.»

Bland dem som härmades var äfven Robespierre. Den

rousseauska deismen, men ej några ateistiska skandaler ville

han sätta i stället för katolicismen. Han var härvid samma

ofördragsamma fanatiker som med afseende på jämlikhets-

dogmen, men hällre än åt ateismen ville han dock medgifva

religionsfrihet åt den konstitutionella kyrkan. I denna sak

hade han emellertid ej häller lätt att upptaga striden, ty äfven

bland de icke hébertistiska jakobinerna räknade encyklopedis-

men talrika anhängare, h vilket t. ex. ses af konventets för-

hållande den 10 Nov. Den 21 Nov. uppträdde han emeller-

tid i jakobinerklubben med ett stort tal, hvari han bränn-

märkte ateismen såsom »aristokratisk» och hébertisterne såsom

»omoraliska», och så stort var hans inflytande på denna för-

samling, att han ryckte den med sig och genomdref, att den

skulle underkasta sig en rensning. Genom denna lät Robes-

pierre den 12 Dec. utstöta Clootz ur klubben, och kort därpå
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lät han äfven fördrifva hoDom ur konventet och fängsla ho-

nom. Redan den 8 Dec. hade han utverkat ett konvents-

beslut mot störandet af kultens frihet, hvilket dock blef föga

verksamt.

Det skulle tyckas, som om brytningen mellan Robespierre

och hébertisterne hade bort närma den förre till Danton.

I början af Sept. hade det varit fråga om att ånyo insätta

denne i välfärdsutskottet, men han afböjde det själf för att

visa, att hans förslag om välfärdsutskottets beklädande med
regeringsprerogativ varit oegennyttigt. En annan förklaring

till hans vägran har man sökt däri, att hans kraft slappades

under lugnare förhållanden och att han snart tröttnade på en

mera ordnad verksamhet. Faktiskt är, att han med sin unga

hustru — han hade nyss iugått ett nytt giftermål — nu på

ett par månader drog sig tillbaka till vsin hembygd Arcis för

att njuta af landtlifvets lugn. Hvilka hans motiv än må hafva

varit, begick han ett stort fel, då han afstod från att utöfva

inflytande på utskottet, där hans intressen — när äfven Thuriot

nu utträdde därur — hädanefter blott bevakades af Hérault

de Séchelles. Då han återkom i Nov. 1793, uppträdde han

emellertid med större bestämdhet än någonsin såsom stats-

idéens förkämpe mot hébertisterne. Äfven de ateistiska skan-

dalerna ogillade han. Visserligen var han själf religiöst lik-

giltig, men hans sunda natur revolterade mot dessa vidriga

upptåg, och hans skarpa blick för verkligheten upptäckte, att

det var farligt för jakobinerne själfva att på detta sätt såra

ett helt folk i dess kanske ömtåligaste punkte Hvad som
gifver Dantons politik vid denna tid dess största intresse är

dock, att han började uppträda mot skräcken. Detta slagtande

utan åtskilnad, som följde på jakobinismens seger och ej hade

något annat syfte än att tillfredsställa mordlust och hämd-
girighet, väckte hans vämjelse, och enligt Garat var behofvet

att undfly det vidriga skådespelet ett af motiven till hans

* T. o. m. bland den lägre pariserbefolkningen uppväckte ateismen,

pä fä undantag när, en häftig ovilja, och denna klass fortfor att med ifver

fira de aflysta kristna högtiderna. Danton hade redan pä hösten 1792 varnat

för att genom katolicismens fullständiga afskaffande reta hela landet till

uppror.

S. J. Boethius. Franska revolutionen. 31
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reträtt till Arcis. I synnerhet upprördes han af girondisternes

öde. PJhuru han nödgats medverka till deras störtande, skulle

han gerna velat rädda deras lif, såsom han en gång gjort med
Duports. Både Garat och Dantons söner hafva intygat, att

det var med verklig förtviflan, som han förutsåg och förnam

deras undergång. »Vi förtjäna alla» — skall han enligt de sist-

nämde hafva utropat — »döden lika väl som de, och vi skola

alla efter hvarandra drabbas af samma öde». Detta yttrande

synes äfven visa, att det ej blott var hans känsla som upp-

rördes af det vansinniga mördandet, utan att han förutsåg,

att därigenom på längden måste alstras ett hat, mot hvilket

ingen skräck kunde skydda jakobinerne. Först sedan denna

nya face af Dautons politik trädt i dagen, kan man fullstän-

digt uppfatta densamma. Hvilken haus andel i september-

morden än må hafva varit, blir dock revolutionstribunalets

förespråkare en blodsman, men mördandet var för honom
aldrig ändamål, utan blott ett öfvergående medel; han

synes liksom den romerske Augustus hafva velat genom skräck

nedslå alt motstånd och sedan genom försonlighet och en vis

statskonst försona landet med sitt eller sitt partis välde.

Till en början säg det ut som om hans ande skulle vara

nog mäktig att leda själfva jakobinismen till ett förnuftigt

mål. Det var hans inflytande, som i väsentlig mån för-

skaffade utskotten den ökade befogenhet, som stälde pariser-

kommunen under deras kontroll, och den 26 Nov. 1794 för-

mådde han konventet att ej vidare inom sitt sköte tillåta några

presterliga afsägelsescener —
>:^ religiösa maskerader» ; han

antydde då äfven, att folket borde få bringa sin hyllning åt

det högsta väsendet, ja vågade till och med mot skräckväldet

åberopa en konungs — Henrik IV:s — exempel. I dessa

sträfvanden fann han verksamt understöd hos sina vänner.

En af dem, Phihppeaux, som synes varit en verkligt aktnings-

värd man, riktade förkrossande anfall mot Rossignols skänd-

liga framfart, som han lärt känna såsom konventskommissarie

i Vendée, och äfven Bouchotte, Vincent och Ronsin angrepos

af dantonisterne (t. ex. af Bourdon de TOise). För mildheten

ifrade i synnerhet den oberäknelige Camille Desmoulins.

»Lyktans generalprokurator» blef nu guilotinens ifrigaste mot-
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ståndare. Afven honom hade girondisternes öde slagit med
fasa och vid åhörandet af deras dom skall han hafva utropat:

>Det är min afslöjade Brissot', som dödar dem». Nu utgaf

han Dec. 1793—Jan. 94 (i 7 nummer) en tidning »Den gamle

cordelieren», hvari han begärde tillsättandet af ett y>mildhets-

litskott»^ påpekade, att rättighetsförklaringen ej innehöll något

om fängelser för »misstänkta», visade med exempel ur histo-

rien och citat ur berömda författare, att efter en statshvälf-

ning mildheten vore ett långt säkrare maktmedel än grym-

het, samt brännmärkte med mördande ironi genom utdrag ur

Roms historia det rådande tyranniet. Dylika ord från ett

dylikt håll åstadkommo en underbar verkan. Den gamle

cordelieren blef det olivblad, som väckte den första förhopp-

ningen, att i Frankrike mänsklig sed och odling åter skulle

kunna trifvas.

Afven förbindelsen med Robespierre syntes en tid på väg

att forverkligas. Desmoulins, som var Robespierres ungdoms-

vän, visade denne de första numren af »Den gamle cordelieren»

uch uppmuntrades af honom till företaget. På dantonisternes

anklagelser blefvo Vincent och Ronsin häktade den 17 Dec,

den 20 genomdref Robespierre en lag, som gaf en skymt af

hopp åt de »misstänkte», i det den anbefalde en undersök-

ning om deras brottslighet, och s. d. mottog konventet gyn-

sanit en deputation från Lyon, som begärde rättvisa mot Collot

och Fouché. Då återkom den förre plötsligt till Paris. Att

förhindra en dylik »reaktion» var för honom en liisfråga, och

kring honom samlades nu ej blott hébertisterne utan äfven

alla andra montagnarder, som ännu höllo på skräckväldet,

ehuru Dantons och Robespierres hållning gjort dem modfälda.

Bittert fingo dantonisterne härvid ångra, att de låtit välfärds-

och säkerhetsutskotteu halka sig ur händerna, ty pluraliteten

i dessa följde Collot, och jakobinerklubben tycktes till och med
vilja undandraga sig Robespierres ledning. Då slog denne

om. I själfva verket hade han aldrig haft någon riktig smak
för ett förbund med Danton. Mellan denne, »som blott räk-

nade med verkligbeter», och honom, som blott lefde i abstrak-

' En under striden med girondisterne af Desmoulins utgifven pamflett.
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tioner, fans en naturlig antipati; att jakobiuerne och således

äfven Robespierre i så hög grad hade att tacka Dantons kraft

och beslutsamhet för sina framgångar, var i Robespierres

ögon ett majestätsbrott mot honom själf, och genom en seger

öfver hébertisterne, vunnen med Dantons bistånd, fruktade

han ej utan skäl att helt och hållet ställas i skuggan. En
storsint och försonlig politik stämde dessutom illa öfverens

med hans skaplynne: han önskade väl — i olikhet med hé-

bertisterne — en viss ordning i skräcken, men ej dess slut.

När så förbundet med Danton äfven tycktes hota hans in-

flytande, bröt han det utan vidare. Han uppgaf därför ej sin

ovilja mot hébertisterne, men han hoppades att genom att

åter simma med den revolutionära strömmen en dag kunna

blifva nog mäktig att störta både dem och dantonisterne.

Att vinden nu blåste i en annan riktning, gaf sig snart

tillkänna. I Jan. 1794 förnekade Robespierre »Den gamle

cordelieren» hos jakobinerne, ehuru han för att iusöfva danton-

isterne i säkerhet hindrade Desmoulins' utstötning. Collots

närmaste meningsfrände Billaud-Yarennes genomdref (26 Dec.)

återtagandet af lagen till förmån för de misstänkte, och Vin-

cent och Ronsin frigåfvos (2 Febr.). Själf klargjorde Robes-

pierre för konventet sin nya ståndpunkt genom tvänne »före-

läsningar» (den 25 Dec. 1793 »om det revolutionära styrelse-

sättets principer» och den 5 Febr. 1794 »om den politiska

moralens principer»), och i dem bröt han stafven både öfver

dantouister och hébertister, öfver »moderautismen» och »öfver-

driften», öfver de »falska revolutionärer, som äro under», och

de lika falska, »som äro öfver revolutionen». I Robespierres

mun inneburo dylika insinuationer ett fruktansvärdt hot, och

redan den 12 Januari drabbade hans hämd Dantons vän Fahre

d^Eglantine. Chabot jämte ett par andra kouventsledamöter

hade förenat sig med ett band börsvinglare för att begagna

det indiska handelskompaniets upplösning till smutsiga spe-

kulationer, men Fabre d'Eglantiue hade genomdrifvit ett kon-

ventsbeslut, som omintetgjort deras beräkningar. Då förfal-

skade bandet dekretet, och nu anklagades Fabre för att vara

dess medbrottsling!

Ännu tvekade dock Robespierre att inlåta sig på en af-
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görande strid, men då återkom St. Just från en beskickning

till Flandern. Han egde mera beslutsamhet än sin mästare.

En afgjord anhängare af en stark regering*, såg han med
missnöje hébertisternes opposition mot utskotten, men ville å

andra sidan ej veta af någon mildring i skräcken, och han
hatade Desmoulins, som genom speglosan: »St. Just bär på
sitt hufvud med samma vördnad, som om det vore det heliga

sakramentet», träffat hans svagaste pankt. Antagligen var

det genom hans inflytande, som Robespierre nu förmåddes

att våga försöket att på en gång befria sig från hébertisterne

och dantonisterne. Härvid gälde det att försäkra sig om
Collots och Billauds bistånd, och det lyckades. När dessa

fingo tillfredsställa sitt hat mot dantonisterne, hade de ej något

emot att offra sina förra vänner hébertisterne, hvilkas oppo-

sition mot välftirdsutskottet iu äfven var farlio- för deras egen

makt. Att Robespierre ej begärde något bättre än att blifva

befriad från sin mest fruktansvärda rival lider intet tvifvel,

men hycklande gaf han sig min af att endast motvilligt offra

Danton åt Collot och Billaud.

Först kom ordningen till hébertisterne. Vid deras be-

kämpande kunde utskottet påräkna konventets fulla bifall,

men å andra sidan hade de till sitt förfogande revolutious-

arméens 7 000 man och denna pariserkommun, som hittills

varit själen i och segraren vid alla revolutioner. Berget och

välfärdsutskottet inläto sig i själfva verket på samma strid,

som störtat gironden och tolfmannautskottet, och det skulle

då tyckas som om de bort få samma öde. Ställningen var

dock något olika. De, hvilka nu ledde anfallet mot kommu-
nen, hade ej blifvit brännmärkta som kontrarevolutionärer;

de beherskade den mäktiga jakobinerklubben, och St. Just

förstod att komma den revolutionära pöbeln att hädanefter

vända siua förhoppningar till regeringsutskotten i stället för

till kommunen, i det han såsom de förras rapportör den 26

Febr. och 3 Mars genom dref, att de misstänktas egendom
skulle indragas och utdelas bland sansculotterna. Revolutions-

' Det var t. ex. han som den 10 Okt. 1793 genomdrifvit beslutet, att

Frankrike skulle styras revolutionärt, hvilket lade grunden till konvents-

utskottens diktatur. .Jäinf. ofvan ss. 447 o. 478.
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arméeii hade dessutom välfärdsutskottet försvagat genom att

sända afdelningar däraf pä expeditioner till landsorten, ocli

det parisiska nationalgardet undandrogs hébertisternas infly-

tande därigenom, att Robespierre lockade Hanriot till affall

från partiet. Märkande faran sökte detta i början af Mars

genom cordelierklubben åstadkomma en resning mot konven-

tet och utskotten, men misslyckades, och den 13 Mars beskylde

St. Just inför konventet i förtäckta ordalag hébertisterne för

förrädiska stämplingar, hvarpå under natten och de följande

dagarna Héherty Vincent^ Ronsin, Momoro m. fl. fängslades ^

De anklagades inför tribuualet för att hafva velat undertrycka

folkrepresentationen, men dä segrarne frän den 2 Juni 1793

svårligen kunde göra detta i och för sig till ett brott, tillades

det, att de därvid gått de utländska hofvens ärenden. Den
24 Mars (4 Germinal) 1794 afrättades 18 hébertister under all-

mänt jubel, som ej minst hade sin grund i deras angrepp mot

religionen. Hébert ådagalade en ytterlig feghet, och bödeln

skall hafva ökat härs kval genom att låta honom en stund

ligga under bilan. De enda, som iakttogo en värdig hålhiing,

voro Ronsin och Clootz, hvilken sistnämde nu fick göra sällskap.

Ovädret hade då redan börjat urladda sig äfven öfver

dantonisterue. Den 15 Mars läto de båda regeringsutskotten

häkta Hérault de Séchelles, och den 19 beslöt konventet på

säkerhetsutskottets förslag, att Fabre d'Eglantine skulle in-

ställas för tribuualet. Danton var ej blind för den fara, som

hotade honom, men han litade i det längsta på sin populari-

tet, sin vältalighet och Robespierres obeslutsamhet och feghet,

som han väl kände. Gemensamma vänner sökte åstadkomma

en försoning, men förgäfves. Han uppmanades då att fly,

men svarade: »För man med sig fäderneslandet på sina sko-

sulor?» Natten den 30—31 Mars läto regeringsutskotten

fängsla honom, Lacroix, DesmouUns och Philippeaux. Föl-

jande dagen begärde Legendre, att de skulle få försvara sig

inför konventet, och hade detta beviljats, skulle säkerligen

Dantons vältalighet gifvit hans vänner därstädes mod att

bistå honom, men Robespierre bragte genom ett ilsket utfall

' Paclie och Bouchotte skonades till lifvet och naturligtvis Hanriot.

Lefvande pä Eobr3pierres nåd, blefvo de hans viljelösa slafvar.
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Legenclre helt och hållet ur fattningen och skrämde äfven

konventet att öfvergifva den man, som han med bitter afund

kallade dess »idol». St. Just utarbetade anklagelseakten, men
Robespierre hade till hans ledning uppsatt noter, som vittna

om hans djupa hat. Hela akten var en väfnad af infamier

och slutade med beskyllningen, att de anklagade velat åter-

införa konungadömet. I fängelset skref Desmoulins till sin

hustru ett bref, som vittnar om den älskvärdhet, hvaraf denna

oberäkneliga natur var mäktig, och Philippeaux skref med
en sinneshöghet, värdig en stoiker eller en kristen, till sin

maka och son, att de ej skulle sörja öfver hans död, emedan

den skulle gagna den goda sak, fÖr hvilken han kämpat.

Äfven Danton framstod »såsom sin lyckas öfverman», men
åtskilliga yttranden, som han fälde, vittna om, att han djupt

kände fäderneslandets förnedrincc^

Den 2 April (13 Germinal) 1794 instäldes Danton, Des-

moulins, Lacroix, Philippeaux, Hérault de Séchelles och Fahre

cVEglantine för tribunalet. För att skymfa dem gaf man dem
till sällskap den chabotska förfalskareligan, i hvilken äfven

Bazire genom sin vänskap för Chabot indragits, och samtidigt

dömdes också Westerman, Philippeaux' medhjälpare i den

vendéeska militärauarkiens bekämpande. På presidentens, Her-

mans, fråga om hans namn och bostad svarade Dantou

:

»Min bostad skall snart vara i intet och mitt namn skolen

ni finna i historiens Pantheon». Välfärdsutskottets kreatur i

domstolen bragtes i ej ringa förlägenhet genom hans liksom

hans vänners oförskräckta uppträdande, hvarför Herman oupp-

hörligt sökte nedtysta dem. Mest besvärande var deras be-

gäran, att en mängd konventsledamöter skulle höras såsom

vittnen, hvarigenom saken i viss mån skulle dragits inför

' Su beklagade han för Paine, hvilken han råkade i fängelset, att han

ej varit lika lycklig i sina sträfvanden för Frankrike som denne i sina för

Amerika, och han bad Gud och människor om förlåtelse för sin andel i

revohitionstribnnalets tillkomst. Att han äfven nn vidhöll påståendet, att

han därmed blott velat hindra en förnyelse af septembermorden (se ofvan

s. 426), bevisar ej, att han våren 1793 var emot skräcken, utan blott att

han föredrog såsom skräckmedel en blodsdomstol framför massmord, ty hade

man ej alls velat anarkisk skräck, hade ej häller några nya septembermord

varit att befara.
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kouventet, och slutligen måste Fouquier och Herman, den

tredje rättegåugsdagen, meddela välfärdsutskottet, att de ej

utan ett konventsdekret längre kunde västra dem detta. Häraf

tog sig St. Just anledning att inför konventet ptistå, att de

anklagades motstånd hindrade dorastolens förhandlingar, och

han utverkade genom denna lögn ett dekret, som gaf dom-

stolen rätt att sätta dem utom debatten. Följande dagen

(5 April) tillämpades också dekretet, då de anklagade prote-

sterade mot att Fouquier ville förklara rättegången afslutad,

och de dömdes sålunda frånvarande och utan att liafva fått

fullborda sitt försvar. Omedelbart därefter följde afrättnin-

gen. »Visa mitt hufvud för folket; det lönar mödan», skall

Danton hafva sagt till bödeln. När han mottog det dödande

hugget, hade han ännu ej uppnått 35 års ålder.

Så krossades af detta skräckvälde, som till stor del var

hans eget verk, äfven Danton, näst Mirabeau revolutionens

största statsmannaämne. Till de likheter, som vi förut an-

märkt mellan dessa personligheter, kan äfven läggas den, att

båda hindrades från att göra sin förmåga verkligt fruktbärande

genom sina egna förvillelser: Mirabeau genom sina sedliga

och Danton genom sina anarkiska. Att såsom Danton söka

grunda en ordnad styrelse på ett partivälde, som trampar rätt

och frihet under sina fötter, kan visserligen lyckas, om partiet

utmärkes af en sträng disciplin, men principen i hans parti-

välde var anarkien, all samhällsordnings negation, och därför

råkade han i ohjälplig själfmotsägelse. Anarkien, som skulle

utgöra förutsättningen för hans statsm ann averksam het,

ingrep oupphörligt hindrande och förstörande i denna, tills

han slutligen dukade under för de giftiga lidelser, som ut-

vecklat sig ur dess moraliska pesthärd, och först Bonaparte,

som grundade ett dylikt våldsverk ej på anarkien utan på
militärväldet, förmådde på sitt sätt bereda revolutionen den

yttre seger och den inre »konsolidering», som synas hafva

varit Dantons mål.

Den 13 April gjorde de maktegande en efterskörd ur

både det hébertska och dantonska lägret, i det då bland andra

Chaumette, Gohel, Héberts och Desmoiilins enkor skickades

till schavotten. Den förstnämde rasade, Gobel dog ångerfull
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och Lucile Desmoulins Ivcklit? att tå återförenas med sin

»älskade Camille».

Efter det hébertska och dantonska partiets fall fans ej

mer någon motvigt mot regeringsutskotten, och dessa nöjde

sig ej längre med att vara en stark regering, utan åväga-

bragte en maktkoncentrering, hvartill historien ej lätt kan

uppvisa ett motstycke. Det genom hébertisteruas nederlag

nästan upplösta kommunalrådet lät Robespierre välfärdsutskot-

tet med förbigående af sektionerna komplettera med hans

kreatur, bl. a Coffinhal. I stället för den häktade Pache

gjorde han Fouquiers substitut Fleuriot till mär, och Chau-

mette fick till efterträdare såsom nationalagent jurymannen i

tribunalet Paycin. Revolutionsarméen upplöstes och national-

gardet beherskade Robespierre genom Hanriot. På detta sätt

bragtes Paris fullständigt under utskottens välde; inom riks-

förvaltningen åter befriade de sig från sin enda återstående

rival: ministerrådet, hvilket den 1 April ersattes med 12 helt

och hållet osjälfständiga »kommissioner», och konventskommis-

sarierna stäldes nu (29 Maj) i strängare beroende af välfärds-

utskottet än förut. Bland de nya ministrarne eller »kommis-

sarierna», såsom de hädanefter blott skulle kallas, märkes

Herman, som för sin tjänstvillighet seuast under den danton-

ska processen belönades med justitieportföljen. Afven den

revolutionära rättskipningen centraliserades, därigenom att det

af utskotten beroende revokitionstribunalet i Paris ensamt

tillerkändes rätt att döma »konspiratörer» (16 April).

Konventets förnedring nådde nu sin höjd. Dessa folk-

representanter, som hettes vara beklädda med folkviljans

allmakt, voro i själfva verket de eländigaste af alla slafvar,

utan annat mål för sin ärelystnad än att få — lefva ^. Skräc-

ken hade nu äfven hunnit berget. Något stöd mot utskotten

hade dettas medlemmar ej att påräkna af slätten, som tvärtom

med skadeglädje såg sina hittillsvarande förtryckare få lemna

bidrag till dödsskörden, och sålunda försattes montagnarderne

i den fatalaste mellanhand. Till hvilket parti folkrepresen-

tanterna än hörde, visste de sig ständigt bevakade af »decem-

' När Sieyés efter skräckväldets slut tillfrågades livad han gjort där-

under, svarade han: ».Jag har lefvat».
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virerne» i välfärclsutskottet eller af den revolutionära pöbel,

som störde öfverlägguingarnas frihet. Ej underligt att kon-

ventssalen under sådana förhållanden blef alt glesare och

glesare besatt. Beskickningarna till departementen och ar-

méerna blefvo eftersökta ej blott för den makt de medförde,

ntan ock emedan de gåfvo ett tillfälle att aflägsna sig ur

konventet, och ofta voro en 100 medlemmar på en gång från-

varande på sådana. En annan tillflyktsort erbjödo de 14 ut-

skott, som funnos utom de regerande, och i hvilka man fick

inträda på egen begäran. Här »dolde sig» i synnerhet slät-

tens medlemmar, och under sådana förhållanden var det stort,

om 100 ledamöter deltogo i konventets förhandlingar. I

själfva verket var deras närvaro också blott en formalitet, ty

konventets egentliga uppgift var nu mera blott att utan

dishussion inregistrera välfärdsutskottets edikt eller att vid

hvarje månads slut genom acklamation förnya sina tyranners

fullmakt. »Aldrig», säger Taine, »förnedrades ens under Nero

och Heliogabalus en senat så djupt.»

Äfven utom konventet hade dödens stillhet efterträdt det

sjudande lif, som revolutionen framkallade, så länge den re-

spekterade frihetens grundsatser. Pressen, hvars frihet jako-

binerne alltid åberopat mot hvarje försök att upprätthålla den

lagliga ordningen, hade, så snart de lyckats omstörta denna,

underkastats den skarpaste censur, och efter Héberts och

Desmoulins' fall kan man egentligen ej tala om någon annan

tidningspress än den officiella. Till och med den ultra revo-

lutionära Prudhomme upphörde nu med sin tidning, angif-

vande såsom skäl, att »sedan Frankrike inträdt i den sociala

lyckans och frihetens paradis, är pressen onödig» *, och detta

var just Eobespierres mening. På samma sätt gick det med

teatern, och huru det var bestäldt med församlingsfriheten

ses däraf, att de genom Héberts öde dödsskrämda cordelierna

ej mer vågade upprätthålla sin klubb. Jakobinerne, de enda

i Robespierres ögon fullt ortodoxa, blefvo sålunda hädan-

efter ensamma herrar öfver klubbväsendets fruktansvärda

maktmedel.

' lian erkände sedan, att det verkliga skälet var fruktan för guilotmens

censur.
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Drifkraften i hela systemet var guilotinen; om någon

återgång till »mildheten» var ej längre fråga, och följaktligen

arbetade revolutionstribunalet hänsynslösare än någonsin. Den

20 April 1794 sändes 21 medlemmar af Paris' och Toulouses

parlament till schavotten för sina protester mot parlamentens

upplösning ^ Två dagar därefter fick den nu 80-årige Males-

Jierhes med hela sin familj plikta för sin hängifvenbet mot

Ludvig XV1-. Då fördes också cVÉprémesnil till afrätts-

platsen i samma kärra som sina motståndare från den kon-

stituerande församlingen : Thouret och Chapelier (eller full-

ständigare Le Chapelier). »Hvem gäller folkets hyssningar»,

frågade den sist nämde. »Oss båda», svarade d'Éprémesnil.

Den 8 Maj drabbade hämden för deras egna eller den gamla

regimens synder 28 f. d. skatteförpaktare. Då en af dem,

den ryktbare kemisten Lavoisier^ begärde 14 dagars uppskof

med dödsdomen för att hinna afsluta ett för republiken nyt-

tigt experiment, svarade honom Coffinhal, som för dagen var

dorastolens president: »Republiken behöfver icke kemister».

Nu förmådde ej häller den allmänna vördnaden längre skydda

prinsessan Elisabet, utan den 10 Maj fick äfven hon bestiga

schavotten.

Den despotism, vi nu skildrat, utöfvades visserligen till

namnet af välfärdsutskottet i dess helhet, men Rohespierre

var cloch den egentlige hersJcaren. I följd af hans ställning

till den jakobinska demokratien och hans framgångar mot

sina fiender hade hans personlighöt omgifvits med en nimbus

af vördnad eller skräck, som länge nödgade både vänner och

fiender till blind underkastelse. Hans trånga, ofördragsamma

och fanatiska ande var det också, som egentligen tryckte sin

prägel på systemet. I sitt tal den 5 Febr. både han upp-

stält »dygden» såsom samhällslifvets princip, men med dygd

förstod han blott sin egen politiska och religiösa uppfattning.

Den, som en hårsmån afvek därifrån, var antingen »öfver

' .Jämf. ofvan s. 254—5.

- Xär denne, det franska rättsväsendets Nestor, läste anklagelseskriften,

yttrade lian: »Om det åtminstone fnnnes snndt förnnft däri». Hans sam-

tidigt afrättade dotter ni:me Lepeleiiev de Rosainbo var mor till den store

historikern Alex. de Tocquevilles mor.
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eller under revolutionen > och i båda fallen ovärdig att lefva

i det nya samhället. Liksom sina beundrare såg han i sig

den franska demokratiens personifikation. Omedvetet har han

karaktäriserat sin egen uppfattning, då han (den 5 Febr.)

yttrade, att i en monarki endast monarken kan älska fädernes-

landet, emedan han ensam har ett sådant. Hans kärlek till

demokratien berodde just på, att han betraktade sig såsom

dess enda sanna representant, och därför syntes honom en

hvar, som dristade motsätta sig eller täfla med honom, vara

en majestätsförbrytare, som själfva dygden och humaniteten

ålade honom att utrota.

Nu ansåg han också tiden kommen att realisera den

rousseauska statsreligionen. Den 7 Maj (18 Iloréal) utveck-

lade han i välfärdsutskottets namn sina religiösa idéer för

konventet, och så stor var vanan att lyda honom, att denna

församling, som nyss låtit sig ryckas med af de ateistiska

zeloterne, nu applåderade hans anatemer öfver dessa samt

antog hans förslag, ?,tt det franska folket skulle erkänna ett

högsta väsende samt själens odödlighet och upprätta en härpå

grundad kult. Det lider intet tvifvel, att Robespierre i denna

sak var fullkomligt uppriktig. Han omfattade den rousseauska

deismen med samma förståndets fanatism som den, hvarmed

t. ex. det 4:de århundradets dogmifrare eller den skottska

presbyterianismens förkämpar under det 17:de omfattade sina

system. Emellertid får man ej häller här lemna hans egen-

kärlek och hersklystnad ur räkningen. Det var hans ständiga

grämelse, att han ej kunde fängsla folkets inbillningskraft

genom den krigiska äran; nu ville han i stället göra det

genom religionen och, en ny Muhammed, i sin person förena

folkledaren och religionsstiftaren.

Att det ej var hans mening att blott och bart återställa

katolicismen är tydligt nog. Hans föredrag den 7 Maj inne-

höll häftiga utfall mot presterna, och ehuru han i den lag,

som blef resultatet häraf, utlofvade religionsfrihet, beredde

han sig möjlighet att befria sin religion från hvarje kon-

kurrens vare sig från katolicismens eller ateismens sida genom

tillägget, att »alla aristokratiska och mot den offentliga ord-

ningen stridande sammankomster» skulle undertryckas.



DET HÖGSTA VÄSENDETS FEST. 493

Den 8 Juni (20 Prairial) 1794 invigdes den nya kulten med
en af David arrangerad fest, och då konventet visat Robes-

pierre artigheten att vid denna tid välja honom till president,

fick han spela hufvudrollen. Han talade till folket i Tuilerie-

trädgården och antände »ateismens monster», som dolde en

där uppstäld staty af visheten, och han anförde det stora

festtåget, som därefter afgick till Marsfältet, för att bringa

det högsta väsendet sin hyllning. Liksom samtliga konvents-

ledamöterna var han härvid iförd plymacherad hatt och tre-

färgadt skärp — hittills ett utmärkelsetecken blott för kon-

ventsledamöter på beskickning — och bar i handen en bukett

af blommor och ax, men genom sitt pudrade hnr stack han

af mot tlertalet af sina kamrater, hvilka bortlagt detta den

gamla regimens mode, och man anmärkte, att färgen på hans

prydliga drägt var de franska konuugarnes sorgfärg (violett).

Detta ögonblick var utan tvifvel det stoltaste i hans lif, och

hela hans uppträdande röjde, att han kände sig såsom folkets

kalif, men öfvermodet beredde nu också hans fall.

Under festtåget sårades hans öron af ironiska yttranden

af några konventsledamöter. Detta stärkte hans misstankar,

att åtskilliga montagnarder, särskildt Dantons och Héberts

öfverlefvande vänner, hvarken voro uppbygda af hans person

eller hans religion, och så mognade till beslut en tanke, som

han redan en tid hvälft, att äfven göra sig af med dessa

kättare. Trogen sin lömska natur, sökte han emellertid härvid

skjuta regeringsutskotteu framfor sig. Frågan blir då, huru

långt han kunde räkna på dessa.

Efter Héraults afrättning bestod välfärdsiitshottet blott

af 11 personer. Af dessa egnade sig 5 åt förvaltniugens

detaljer: Carnot och Prieur de la Göte d'Or åt krigsväsendet

till lands, Lindet och Prieur de la Marne åt landets och

arméens proviantering och Jean-Bon-St. André åt sjöväsendet.

Det var dessa, som genom sitt pligttrogna arbete åstadkommo,

att Frankrike, trots anarkien, kunde fortsätta kampen mot

Europa. För att få sköta sina departement måste de i frågor,

som ej angingo dessa, rätta sig efter sina ämbetsbröder, och

mängden af förvaltningsärenden gjorde det i själfva verket

till en »fysisk omöjlighet» för hvarje medlem af utskottet att
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pröfva hvarje särkilclt^ Med detta samt med sofismen, att

skräckväldet var nödvändigt för revolutionens räddning, sökte

de lugna sina samveten, men på längden upprördes äfven de

af det vansinniga mördandet, och slutligen kunde de ej undgå

att märka, det Robespierre blott sysselsatte sig och dem med
»sina misstankar, sin oro, sin skuggrädsla och sin politiska

galla», och att han, långt ifrån att med afseende på vare sig

förvaltningen eller kriget göra någon nytta, blott motverkade

deras sträfvanden-. De blefvo därför föga benägna att gå

hans ärenden, och redan kort efter Dantons död hade det

kommit till våldsamma uppträden mellan den styfsinte Carnot

och »triunivirerne»^ såsom han kallade Bobespierre och dennes

enda fullt pålitliga anhängare inom utskottet: St. Just och

Couthon. Triumvirerne samt Collot d'Herhois, Billaud-

Varennes och Barére skötte den högre politiken, och af dem
tjänstgjorde de två sistnämde, liksom Robespierre, aldrig ens

såsom kommissarier. Billaud och Collot voro fullt ut lika grym-

ma som Robespierre, och hvad som med afseende på honom

kan anses såsom en förmildrande omständighet: att han leddes

af principer, gäller icke om dem. De voro »anarkiens äfven-

tyrare», despoter blott af smak och maktbegär, men just häri-

genom blefvo de obenägna att underkasta sig en pedants välde,

och fiender till all slags idealism kände de blott föral?t och

vedervilja för den nya religionen. Barére, »guilotinens

Anakreon», som af sin feghet förmåddes att använda sin

frasbildande förmåga till att försköna skräckväldets brott och

därför användes såsom utskottets vanliga rapportör, var alt

sedan girondens fall Robespierres kreatur, men det behöfdes

blott att lyckan skulle vända denne ryggen för att han skulle

vara färdig att öfvergifva honom.

Slutligen fans en man, som ej mer tillhörde välfärds-

utskottet, men genom sin verksamliet intog nästan samma

maktställning som dettas medlemmar: ledaren af finansutskot-

tet Cambon. Genom de kraf, som verkligheten stälde på

' Antalet sådana uppgick ofta om dagen till 4—500. Märkas bör för

öfrigt, att Carnot räddade åtskilliga af de utsedda offren, t. ex. högermaunen

från lagstiftande församlingen, Eamond.
2 Utskottsledamöternas egen utsago i en sedan offentliggjord förklaring.
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honom, bragtes han liksom Carnot alt mer och mer i opposi-

tion mot den teoretiserande jakobinismen, och äfven han blef

därför en motståndare till dennas öfversteprest.

SäherhetsutsTvoUet intog till välfärdsutskottet samma ställ-

Eing som polisministern under Tancien régime intagit till

statsrådet, d. v. s. uppgjorde i samråd med välfärdsutskottet

listorna på despotismens blifvande offer. Dess ledare, en

Vadier, Ämar, Panis, tillhörde revolutionens grymmaste blods-

män, men voro mera af Billauds och Collots slag än af Robes-

pierres, och denne hade dessutom gifvit dem en särskild an-

ledning till missnöje, då han (Maj 1794) för välfärdsutskottets

räkning låtit upprätta en särskild polisbyrå, i hvilken St.

Just eller han själf vanligen presiderade, och som var ämnad
att göra honom oberoende af säkerhetsutskottet. Afundsjukt

om sin makt, blef därför detta hans fiende. Endast på
tvänne af dess medlemmar, målaren David och Lebas, kunde

han räkna.

Medlet, som skulle lemna alla hans fiender i hans våld,

var en ny lag angående revolutionstribunalet, hvilken han den

10 Juni (22 Prairial) 1794 genom Couthon lät förelägga kon-

ventet. Men äfven i ett annat hänseende är detta förslag

märkeligt. Robespierre hade i själfva verket så lefvat sig in i

skräckväldet, att han ej kunde frigöra sig därifrån, och hvarje

försök därtill, som han gjorde, ledde till ett bakslag i motsatt

riktning. Vi hafva redan sett ett exempel härpå i hans för-

hållande till hébertisterue och dantonisterne ; nu lät han den

ansats till större mänsklighet, som deismens proklamerande

synes hafva bort innebära, åtföljas af — skräckväldets stegring

öfver alla gränser. Förslaget stadgade nämligen, att, då

materiella eller moralisJca bevis fuuuos, behöfde ej vittnen

höras, och frånkände de anklagade rätten till rättegångsbiträ-

den under förklaring, att de patriotiska jurymännen voro ett

tillräckligt försvar för förtalade patrioter, men att konspira-

törer ej borde hafva försvarare. Det kände blott ett slags

brottslingar: »folkets fiender», och för dessa blott ett straff':

döden, och dess definitioner på folkfiender voro så sväfvande,

att i själfva verket ingen fans, som ej kunde inpassas under
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någon af dem '. Det vigtigaste i politiskt hänseende var

einellertid, att förslaget ej längre gjorde konventets bifall till

vilkor för konventsledamöters anklagande inför domstolen.

Härigenom skulle äfven dessa blifVa prisgifna åt Robespierres

godtycke, men denna utsigt framkallade i konventet en sådan

förskräckelse, att det för första gängen på länge visade ett

tecken till själfständigliet. Mot vanan begärdes ajourneriug.

Robespierre genomdref dock, att förslaget genast blef lag,

men den följande dagen upplågade motståndet å nyo, och kon-

ventet förbehöll sig genom ett tillägg sin gamla rätt att en-

samt få besluta om sina ledamöters anklagande. Detta tecken

till motstånd både oroade och retade Robespierre, och dagen

därpå sökte han lagua fiirhågorua genom förklaringen, att

det aldrig varit meningen att antasta denna rätt, men på

samma gång tog han ett par af oppositionsmännen — Bourdon

de rOise och Tallien — i en så fruktansvärd upptuktelse, att

de bäfvande föllo till föga, och konventet nödgades återtaga

tillägget.

Redan förut hade Dantons och Héberts vänner anat Robes-

pierres onda afsigter; nu öfvergingo deras misstankar, trots

hans ofvan uämda försäkran, till visshet, och för att rädda

sig beslöto de att söka störta tyrannen.

Den mest bullersamma inom förbundet var den excentri-

ske klädeshandlaren Lecointre, men dess egentlige talare och

chef: Tallien; han hade ej blott att söka rädda sig själf

utan äfven fru de Fontenay, som Robespierre den 30 Maj

låtit fängsla. Förbundets diplomat var Lyons bödel, Fouché,

Robespierres like i falskhet, men saknande alla grundsatser,

en mästare i intriger och nu outtröttlig i att söka vinna an-

hängare åt konspirationen. Dess militär)ska förmåga var

JBarras, f. d. adlig officer, därefter skräckman af egoism, ut-

sväfvande, men energisk och modig. Äfven Fréron, Barras'

medbrottsling från Toulon, bör räknas till ledarne. De män.

' Såsom folkets fiender skulle t. ex. räknas: alla monarkLster, alla

motståndare mot konventet, de, som förtalade patriotismen, gå/mo en falsk

tillämpning af revolutionens principer^ utbredde falska imderrättclser

för att oroa folket, sökte förderfva sederna eller motarbetade republikens

stärkande.
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som företogo sig att bekämpa Robespierre, voro som man
finner ofta alt annat än aktningsvärda, ja man kan säga, att

några af dem voro vida föraktligare än han, men däremot till-

hörde Robespierres handtiangare i allmänhet jakobinism ens

värsta afskum, under det att hans moraliskt underlägsna mot-

ståndare förmådde vinna understöd hos hederligt folk. Denna
egendomliga företeelse har sin förklaring å ena sidan däri,

att Robespierre af sina kreatur fordrade en osjälfständighet,

som vanligen endast är möjlig hos sedligt afsigkomna naturer,

och å andra sidan däri, att hans motståndare med alla sina

laster dock ej såsom han representerade själfva principen i

skräckväldet, hvarför de kunde tjäna till vägbrytare för dettas

fiender.

Lagen af den 22 Prairial gaf äfven utveckling åt de

frön till opposition, som vi funnit inom regeringsutskotten.

Den var uteslutande ett verk af Robespierre och Couthon —
St. Just var vid dess utarbetande frånvarande på en beskick-

ning — men icke dess mindre hade den framlagts i välfärds-

idsliottets namn. Denna egenmäktighet föranledde den 11

Juni en häftig ordväxling mellan Billaud och Robespierre, och

en ännu häftigare scéne egde rum, då den senare redan några

dagar därefter ville tillämpa lagen på de uppstudsiga kon-

ventsledamöterna. De mera själfständiga inom utskotten för-

stodo, att den enda motvigt de kunde uppställa mot Robes-

pierres tyranni var konventet, och de vägrade därför att låta

detta genom en ny preskription ytterligare försvagas och för-

slafvas.

Detta motstånd förmådde Robespierre att i allmänhet ej

mer bevista välfärdsutskottets sammankomster. Han saknade

fullkomligt förmågan af improvisation, och detta i förening

med hans nervösa temperament kom honom att vid direkta

anfall förlora fattningen, hvarför han hälst undvek att utsätta

sig för sådana, men antagligen beräknade han äfven, att det

tecken till onåd, som hans frånvaro innebar, skulle skrämma

hans medregenter, och på samma gång brännmärka dem in-

för hans meningsvänner, d. v. s. förbereda deras fall. Denna
hans frånvaro hafva hans försvarare begagnat för att fritaga

honom från ansvaret för de excesser, hvartill skräckväldet nu
S. J. Boéthius, Franska revolutionen. 32
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urartade, men urkundernas vittnesbörd har omintetgjort detta

försök till »Ehrenrettung». Det framgår nämligen däraf,

att Robespierre fortfarande plägade efter välfärdsutskottets

öfverläggningar infinna sig i dess lokal och där underteckna

de beslut, som han gillade — och detta var just de grym-

maste — samt att han under denna tid flitio:are än någonsin

arbetade i sin polisbyrå, genom hvilken revolutionstribunalet

förnämligast styrdes. Dessutom var ju lagen af den 22 Prairial,

som möjliggjorde den oerhörda stegringen af mördandet, hans

verk, och den onåd han visade sina ämbetsbröder blef för

dessa ett skäl att ej låta komma sig till last någon efterlåten-

het. Så visar det sig, att han och ingen annan var själen i

skräckväldet äfven under denna dess ohyggligaste period; ja

de största slagterierna voro i själfva verket blott försonings-

hekatomber åt hans personliga hämdgirighet.

För att förstå detta, måste vi gå något tillbaka.

En yttring af Robespierres nervösa temperament var, att

han ständigt trodde s^"g hotad af lönmördare. Denna tanke

utgjorde hans plåga, men på samma gång trängtade han efter,

att Marats afundade ära skulle komma honom själf till del

— för godt pris. Då inträffade natten till den 23 Maj 1794, att

en tjänsteman vid nation allotteriet vid namn Lamiral gjorde

ett missl3Tkadt mordförsök på Collot d'Herbois. Robespierres

afund var utomordentlig, men han fick upprättelse, då en

ung flicka vid namn Cécile Renault följande dag under miss-

tänkta omständigheter greps i hans bostad. Hon synes varit

en af de många, hos hvilka skräckväldets fasor framkallat

den egendomliga manien att själfva vilja blifva ofi^er därför;

under det hon genom att öppet bekänna sig för rojalist ned-

kallade döden öfver sitt hufvud, påstod hon envist, att hennes

afsigt blott varit att få se, huru en tyrann såg ut, men ett

par små knifvar, hvilka hon medfört, ausågos såsom otvetydiga

bevis på, att hon velat mörda Robespierre. Så var martyren

färdig. Både hon och Lamiral framstäldes såsom Pitts agenter;

på Baréres förslag beslöt konventet (26 Maj), att inga engelska

fångar mera skulle erhålla pardon; jakobinerna och konventet

täflade om att tända rökoffer till den nya martyrens ära, och

själf tröttnade hau ej att i sina tal återkomma till de dol kar,
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med hvilka Europas tyranner hotade honom, och tack vare

hvilka, såsom han själf sade, han ej mera hade något att

»afimdas» krigets hjältar. Men den nervskakning han under-

gått fordrade också försoningsoffer, och möjh'ghet härtill be-

reddes i ymnigt mått genom den kort därpå antagna lagen

af den 22 Prairial; 52 personer anklagades for att vara

Lamirals och Cécile Renaults medbrottslingar i »utlandets

sammansvärjning» och fiugo liksom de (29 Prairial) bestiga

schavotten ^ Men ej ens detta var nog för att försona det

tillämnade majestätsbrottet. Genom sitt kreatur, den nye

ministern Herman, lät Robespierre hopsätta fabeln om »sam-

mansvärjningar i fängelserna» ; angifvare anskaffades bland

fångarne, och nu rensades de Öfverfylda fängelserna genom en

rad af »fournéer», som bragte gubbar, kvinnor, barn om 14

års ålder, ofta i skaror af 50 a 60 åt gången, till afrätts-

platsen. Så stor var den brådska, med hvilken man gick till

väga, att personer förblandades med hvaraudra och redan af-

rättade ånyo dömdes! Bland offren för detta blodbad märkas

skalden André Ghénier och general Beauharnais. Under

månaden Messidor (19 Juni— 19 Juli) afrättades 796 och in

allés från den 10 Juni (22 Prairial) till Robespierres fall den

27 Juli : 1 366. Detta oerhörda människoslagteri började slut-

ligen framkalla oroande tecken af ogillande från det parisiska

borgerskapets sida, hvarför utskotten den 14 Juni funno för

godt att flytta guilotinen från Revolutionsplatsen till den mera

aflägsna Bastiljplatsen och 3 dagar därefter till den ännu

allägsnare Place du Tröne (nu de la Nation).

Under det denna blodsorgie pågick, bedrefvo konspira-

törerne i tysthet sitt verk. Detta var emellertid i hög grad

vanskligt. Efter den nya religionens proklamerande var Robes-

pierres anseende hos det revolutionära borgerskapet större än

någonsin. Dessa handtverkare och småhandlare, som på god

tro entusiasmerat sig för jakobinismen, klängde sig kramp-

aktigt fast vid »den omutlige» och detta hans verk för att

under den moraliska bankrutt, som jakobinismen i allmänhet

nu företedde, åtminstone hafva något att blicka upp till, och

' Bland dem var äfven den af septembermördarne skonade markis de

Sombreiiil. Jämf. ofvan s. 379.
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0111 Robespierre torsuramade utskotten, så »predikade» lian i

stället så mycket flitigare för jakobiuerne. Men utom Robes-

pierres popularitet funnos äfven andra svårigheter för hans

bekämpande. Utan centerns bistånd var berget vanmäktigt,

men de moderate, som hittills skymfats och förföljts af mon-

tagnarderne och sett Robespierre mot desse beskydda »de 73»,

kände sig föga hågade att gå bergets ärenden, fruktade icke

utan skäl, att, om de väl komprometterat sig, jakobinernes

husliga tvister skulle uppgöras — på deras bekostnad, och

funno sin bästa politik i att låta sina fiender förgöra hvar-

andra. I själfva verket tillbakavisade de också upprepade

gånger de förslag, som gjordes dem af konspiratörerne. Hvad

åter angick Robespierres medregenter i välfärdsutskottet, tve-

kade äfven de och skulle hälst önskat en fredlig uppgörelse med
Robespierre, emedan de befarade, att dennes störtande skulle

kunna leda till en efterräkning med deras egna blodsdåd eller

åtminstone till brytandet af utskottets allmakts Säkerhets-

utskottet visade däremot mera benägenhet för ett verkligt

förbund med konspiratörerne, och härifrån utgick t. o. m.,

redan den 15 Juni (27 Prairial), det första öppna anfallet

mot Robespierre. En gammal förryckt kvinna vid namn
Katarina Théot uppträdde denna tid med anspråk på att

stifta en ny religion, lät sig nämnas »Guds moder» och sam-

lade omkring sig några svarmare, bland andra kartusianer-

niunken Gerle, hvilken stod i förbindelse med Robespierre.

Säkerhetsutskottet bemäktigade sig denna sak för att göra

Robespierre misstänkt och förlöjliga hans nya religion, och

Barére gaf det i hemlighet sitt understöd. Af honom och

Vadier utarbetades en rapport, som den nämda dagen före-

drogs för konventet, inom detta väckte mycken munterhet

och föranledde hela sällskapets hänvisande till revolutions-

tribunalet. Ehuru Robespierre ej namngifvits, kände han

dock slaget och nödgade välfärdsutskottet att förhindra rätte-

gången.

Huru mycket Robespierre än irriterades genom detta och

andra oppositionstecken, skulle han dock antagligen ännu

' Carnot torde dock få undantagas härifrån, ty hans brytning med

triumviratet blef dag för dag alt afgjordare.
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länge ryggat tillbaka för ett öppet anfall på sina fiender,

om ej underrättelserna från krigSvskådeplatsen drifvit honom
framåt. Han hade alltid med afseende på kriget visat sig

misströstande, men alla hans olycksprofetior kommo på skam,

då general Joiirdan den 26 Juni vann segern vid Fleurus,

hvilken medförde hela Belgiens återeröfring. Härigenom stärk-

tes hans motparti inom välfärdsutskottet, särskildt Carnot, och

Barére retade honom ej litet genom sina högtrafvande seger-

rapporter till konventet — Baréres »carmagnoler», som man
kallade dem ^ Hans ständiga fruktan att se sin ära undan-

sk3mimas af krigets lagrar stegrades nu nästan till monomani.

Och ej nog härmed: de friska segervindarna voro också det

bästa medlet att skingra skräckväldets osunda dimmor, ty ge-

nom de glada budskapen höjdes folkets lifskraft, men det

robespierreska tyranniet kunde ej bestå utan en allmän för-

soffning, och för de farhågor gentemot utlandet, som varit

skräckväldets förevändning, fans ej- mer någon plats. Det

blef därför nödvändigt för honom att söka förskaffa en slzynd-

sam och fullständig seger åt sitt system, men osäker som
han var, så snart det kom till praktiska frågor, synes han

icke ens nu haft detta fullt klart för sig själf. Hvad som
föresväfvade honom var emellertid antagliojen : fred med
utlandet, konventets fullständiga förslafvande genom nya pro-

skriptioner, befästandet af välfärdsutskottets allmakt, men med
honom såsom dess erkända öfverhufvud, den rousseauska

jämlikhetsstatens fullständiga realiserande medelst en järn-

hård centralisation och ett ordnadt skräckvälde samt slut-

ligen honom själf såsom demokratiens andliga och verldsliga

representant, ensam höjande sig öfver den allmänna nivån.

I samråd med sina trogna uppgjorde han proskriptions-

listor, som skola hafva upptagit 30 kouventsledamöter, och i

jakobinerklubben sökte han genom förtäckta utfall förbereda

sinnena på den nya proskriptionen. Bland konventets leda-

' Med carmagnoler menades egentligen en revolutionär siing och

dans samt äfven en slags tröja, hvilken liksom långbyxorna hörde till den

sanseulottiska uniformen. Huru osmakliga Bareres rapporter iin kunna före-

falla oss, voro de i den tidens smak och bidrogo kraftigt till den patriotiska

hänförelsen, ej minst inom arméerna.
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möter uppstod med auleduiiig häraf en sådan oro, att många
af dem ej längre vågade tillbringa nätterna i sina hem,

och slutligen begärde äfven välfärdsutskottet en förklaring,

som den 23 Juli verkligen kom till stånd i säkerhetsutskottets

närvaro. Hvad som därvid försiggick är insvept i dunkel.

Säkerhetsutskottets medlemmar synas dock därigenom hafva

ytterligare stärkts i sitt beslut att med bergets tillhjälp störta

tyrannen, och om, såsom det uppges, en försoning kom till

stånd mellan Robespierre och välfärdsutskottet, var den dock

ej sådan, att den tillfredsstälde honom. Hans beslut var nu

fattadt att med tillhjälp af jakobinerna, pariserkommunen

och den beväpnade revolutionära pöbeln arrangera en ny re-

volution, som skulle befria honom från alla hans motståndare,

både dem i konventet och dem i utskotten. Emellertid trodde

han antagligen ej, att han skulle behöfva använda våld, utan

litade på, att hans vältalighet i förening med den moralisJca

påtryckningen af hans bundsförvaudter skulle göra till fyllest.

Den 25 Juli sattes verket i gång, i det en deputation

från jakobinerklubben då infann sig i konventet, fordrande

alla intriganters bestraffning. Själfva hufvudslaget hade Robes-

pierre bestämt sig för att slå den följande dagen (den 8 Ther-

midor)^ men »den enda krigsmachin han då medförde var en

pappersrulle» — ett skrifvet tal. I allmänhet utarbetade han

alla sina tal hemma ocli med den mest pedantiska omsorg,

och på detta synes han hafva nedlagt mer än vanlig möda,

såsom naturligt var, då det var ämnadt att afgöra hans och

Frankrikes öde '. Också kan det ej nekas, att han däri, ehuru

framställningssättet såsom vanligt är kriaartadt och sentimen-

talt, utvecklar en viss retorisk kraft, men på samma gång-

utgör detta tal hans mest ödesdigra politiska missgrepp. Me-

ningen därmed var nämligen att så att säga ut st ampla dem,

som skulle skördas af guilotinen. Hade han gjort detta med
tillräcklig tydlighet, skulle antagligen konventets pluralitet, i

glädjen öfver att själf vara tryggad, gerna oftVat de preskri-

berade, men ett så öppet tillvägagående stred alt för mycket

mot hans natur. Under idkeligt berömmande af sig själf,

' Manuskrii tet företer talrika ändringar.
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»frihetens slaf, en lefvande martyr för republiken», och under

hycklande försäkringar, att han ej åsyftade någon anklagelse,

utslungade han en mängd obestämda beskyllningar, af

hvilka centern lika väl som venstern, utskotten lika väl som

konventet kände sig hotade, och härigenom retade han mot

sig alla partier. Så stark var dock konventets vana att un-

derkasta sig honom, att, så snart han slutat, själfva Lecointre

föreslog, att talet skulle tryckas, och man nöjde sig icke ens

härmed, utan beslöt dess utdelning till alla landets kommu-
ner. Då, när hans seger sålunda redan syntes tryggad, reste

sig Vadier och Camhon för att försvara sig mot beskyllnin-

gar, som han riktat mot dem särskildt, och detta öppna aa-

fall var nog för att bringa honom ur fattningen. Knappt

märkte de sammansvurne detta, förr än de återfingo sitt mod;

den ene talaren efter den andre föll öfver Robespierre; man
uppmanade honom att nämna dem, han anklagade, och då

han vägrade, återtogs beslutet om talets utsändande till kom-

munerna.

Robespierre ansåg sig dock ej såsom besegrad. På afto-

nen lät han sitt tal beundras af jakobinerna, och han upp-

väckte här en hänförelse, som kom David att gifva det oför-

sigtiga löftet att tömma giftbägaren, om Robespierre måste

göra det. Collot och Billaud försökte förgäfves få tala och

måste skymfade rymma fältet.

På natten gjordes ett sista försök till försoning mellan

St. Just å Robespierres vägnar och utskotten, och St. Just

lofvade därvid att låta ett tal, som han följande dag ämnade
hålla i konventet, på förhand granskas af välfärdsutskottet.

Följande dagen (den 27 Juli, 9 Thermidor) infann sig

Robespierre segerviss i konventet, iförd samma drägt som han

burit på »det högsta väsendets» fest och »omsorgsfullare fri-

serad än vanligt». Utan att hafva uppfylt sitt löfte till sina

ämbetsbröder, började St. Just föredraga sitt tal, men nu hade

också de sammansvurne beslutit att våga ett afgöraude slatj.

Tallien afbröt honom; i det samma infunno sig de båda re-

geringsutskotten, och äfven Billaud och Barére bröto nu öppet

med Robespierre. Dennes vänner på läktarne skrämdes till

tystnad, i det en af dem häktades, hans vänner inom kon-
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ventet hindrades af presidenten Collot att få ordet, och in-

spirerad af kärlek och hat ledde Tallien striden med oemot-

ståndlig kraft. Då Robespierre ursinnig sökte få ordet, öfver-

röstades han med ett fruktansvärdt rop: »ned med tyrannen!»

och det beslöts, att Hanriot, Dumas samt några andra af hans

kreatur skulle häktas. Ännu återstod dock för Robespierre

en resurs: att vädja till slätten, men denna hade förstått, att

afgörandets stund omsider var kommen och med den dess

befrielse, och den förblef tj^st och orörlig vid hans smickrande

tilltal. Då bleknade Robespierre, och hans panna betäcktes

med svett. Han försökte dock å nyo att få tala, och kanske

skulle hans ord ännu hafva kunnat imponera, men Thuriot^

som aflöst Collot, förtog ljudet af hans röst genom ett obevekligt

ringande med presidentklockan. Slutligen beslöts, att han

jämte sin bror, Couthon, St. Just och Lebas skulle fängslas,

hvarefter konventet åtskildes kl. 5 e. m.

Men nu uppträdde hommunen på skådeplatsen. Redan

på morgonen hade den genom Hanriot träffat anstalter för

att, om så behöfdes, med nationalgardets tillhjälp betvinga

konventet, och vid underrättelsen om de företagna häktnin-

garna, förstärkte den sig liksom den 10 Aug. och 31 Maj

med kommissarier från sektionerna, tillsatte en exekutions-

komité, beklädde sig med den högsta myndigheten : den insurge-

rande folkviljans, och lät röra stormklockan. Den revolutio-

nära pöbein lystrade äfven denna gång till dess signaler.

Hanriot, Robespierre och de öfriga fångna konventsledamöterna

befriades, och hade Hanriot, som vid 8-tiden i spetsen för en

betydlig styrka befann sig utanför det åter samlade konven-

tets lokal, skridit till anfall, skulle upproret utan tvifvel äfven

nu triumferat, men vare sig af oduglighet eller, hvilket är

sannolikt, emedan han ej vågade afvika från den uppgjorda

planen, som gick ut ej på ett handstreck utan på en högtidlig

resning — något mindre tillfredsstäkle ej Robespierres sårade

fåfänga — så begagnade han sig ej af tillfället, utan aftågade

med sin skara. Af denna frist begagnade sig konventet med
skicklighet och kraft. Det stälde alla de afvikna fåugarne

utom lagen, utnämde Barras till högste befälhafvare samt

utsände kl. 11 e. m. 12 kommissarier, som skulle söka vinna
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sektionerna. Och nu inträffade inom det parisiska borger-

skapet det samma, som nyss egt rum inom konventet: den

moderata majoriteten, de verkligt frisinnade, förstod att nu

dess stund var kommen och reste sig ur sin långvariga för-

soffniug, så att Barras inom kort såg sig i spetsen för en be-

tydlig armé. A andra sidan tyckes Robespierres obeslutsam-

het hafva tryckt sin pregel på hela hans parti. Under det

hans fiender handlade, voro han och hans vänner på stads-

huset sysselsatta med att skrifva proklamationer; antagligen

ansågo de också segern redan vunnen, men vid revolutioner

gäller det om någonsin, att segern tillhör de beslutsamma,

och t. o. m. bataljoner, som nyss varit beredda att följa kom-
munens ledning, läto sig ryckas med, när konventet grep till

offensiven. Legendre stormade och tillslöt jakobinerklubben,

och när Barras vid 2-tiden på natten omringade stadshuset,

var detta i själfva verket blottadt på försvarare. Där inne

synes man varit fullkomligt okunnig om den verkliga ställ-

ningen, och Robespierre höll just på att underteckna en pro-

klamation, då fienden inträngde. Ofver hvad som nu följde

bvilar ett visst dunkel. Inom några minuter var Lebas död
— antagligen genom själfmord — och den lame Coiitlion

utkastad och sårad i fallet ; Augustin Robespierre störtade sig

ut genom fönstret och blef nästan krossad; Hanriot återhrLfi

i en kloak, St. Just, Payan och Fleuriot fängslades oskadda,

men på Robespierre själf krossades underkäken genom ett

pistolskott, atiossadt enligt somliga af en gendarm Merda,
men enligt hvad man vanligen antager — af honom själf.

Han fördes till Tuilerierna, men konventet vägrade att se

»monstret», och han nedlades på ett bord i välfärdsutskottets

rum^ Hans tillstånd var det eländigaste; hans prydliga drägt

var i trasor, och han kunde ej tala. Sedan hans sår blifvit

förbundet, fördes han till Conciergeriet, till samma cell, säges

det, som förut mottagit Hébert och Danton. Här begärde

han genom tecken skrifmateriel, men fångvaktaren vägrade,

frågande, om han skulle skrifva till det högsta väsendet.

Följande dagen fördes fångarne inför tribunalet, som emel-

' Bordet förvaras nu i Archives nationales. Det säges hafva tillhört

Ludvig XVI.
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lertid ej behöfde döma dem, då de voro stälda utom lagen,

utan endast konstaterade deras identitet. För större högtid-

ligbets skull var guilotinen denna dag äter uppstäld på Revo-

tionsplatsen. De lifdömde följdes ur fängelset af de öfriga

fångarnas förbannelser; utanför det bus, där Robespierre bott

bos snickaren Duplay^ bejdades tåget af en pöbelbop, som

dansade kring kärran, ocb ett barn stänkte blod på bygnaden.

När bödeln visade Robespierres afhuggna bufvud, utbröt folk-

massan i de lifligaste bifallsrop, och hela dagen och den föl-

jande natten voro gatorna uppfylda af jublande skaror. Robes-

pierre var vid sin död 35 år. Jämte bröderna Robespierre,

Couthon, St. Just, Payan, Fleiiriot, Dumas och Hanriot

afrättades denna dag 14 deras anhängare, däribland skoma-

karen Simon. Den 11 Thermidor iingo 70 andra deltagare

i kommunens upprorsförsök undergå samma öde, och följande

dagen ytterligare 12. Coffinhal, som lyckats undkomma, ut-

lemnades af en vän och afrättades den 5 Aug.

' Denna familj hade före revolutionen åtnjutit det bästa rykte, men

af Eobespierre förvandlats till blodtörstiga terrorister. Dottern i huset säges

hafva varit Eobespierres älskarinna.



TREDJE KAPITLET.

Den fria författningens undergång.

(Konventets afslutning och direktoriet.)

Har skräckväldet räddat revolutionen? Den tliermidoristiska reaktio-

nen. »Den parisiska ungdomen». Jakobinerklubben stänges. Början till

religionsfrihet. Upprättelse ät gironden. Nöden i Paris och assignatfloden.

Upproren den 12 Germinal och 1—4 Prairial 1795. Reaktionen i lands-

orten. »Ludvig XVII:s» död. Direktorialförfattningen. Ingrepp i valens

frihet. Upproret den 13 Vendémiaire. Konventets afslutning. Dess lag-

stiftning. Direktorialstyrelsens början. Theophilantropismen. Ny despotism.

Baboeufs upprorsförsök. Statsbankrutt. Den liberala oppositionen 1797.

Napoleon Bonaparte. Den 18 Fructidor. »Det lilla skräckväldet.» Stats-

kuppen den 22 Floréal 1798 och 30 Prairial 1799. Allmän anarki. Stats-

kuppen den 18 och 19 Brumaire. Siey^s' författningsplan. Konsularförfatt-

ningen. Napoleon undertrycker själfstyrelsen, men återinför ordnade sam-

hällsförhällanden och upprätthåller revolutionens jämlikhetsgrundsatser. Den
inre revolutionens afslutning.

R<jobespierres fall häjdacle den hexdans af oförnaft, laster

och brott, som benämnes skräckväldet. Må vi då här kasta

en blick till baka på detta för att söka sammanfatta dess be-

tydelse för revolutionen. Af det föregående torde framgå, att

denna egendomliga företeelse ganska väl kan historiskt för-

klaras. Försöket att organisera samhället på förutsättningen

af människolifvets naturliga harmoniskhet gaf, i följd af denna

förutsättnings falskhet, fritt spelrum åt den mängd fantaster

och skurkar, för h vilkas utveckling den gamla regimen er-

bjudit en så gynnsam jordmån. I hatet till Tancien réginie

funno dessa ett medel att inverka på massorna; i rousseau-

ismen den teoretiska grundvalen för sitt välde, och när våldet

väl blifvit högsta lag, återfördes både styrande och styrda
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liksom af eu iiaturnödväudighet till de euda politiska tradi-

tioner, som det franska folket egde till sitt förfogande: despot-

ismens. Ur det kungliga enväldets arsenal har skräckväldet

i själfva verket liemtat alla sina maktmedel, och det enda nja

det företer var blott den klumpiga öfverdriften i deras an-

vändning. Men om skräckväldet kan förklaras, följer däraf

ej att det kan försvaras. Endast då skulle detta vara möj-

ligt, om, såsom man stundom sagt, det var därigenom som

revolutionens stora eröfringar: friheten och jämlikheten, räd-

dades åt Frankrike. Att de rent militäriska framgångarna

ej voro skräckväldets förtjänst, hafva vi emellertid redan i det

föregående sökt visa, men möjligen skulle man kunna känna

sig frestad till det påståendet, att det bidragit till Frankrikes

och revolutionens räddning genom den starJca regering, som

därunder kom till stånd, och visserligen må det erkännas, att

Frankrike ej skulle kunnat bestå med en sådan upplösning

af all regeringsmakt, som den konstituerande församlingen

åstadkommit och som äfven under republikens första tid an-

sågs nödvändig för friheten. Men för att en regering skall

vara stark — och detta var alt som behöfdes för revolutio-

nens räddning — erfordras ej, att den skall vara en blod-

drypande despotism, och, som vi veta, hade äfven girondisterne

före sitt fall börjat inse nödvändigheten af en makthoncen-

trering j och en sådan då — genom välfärdsutskottets inrätt-

ning — verkligen kommit till stånd. Sålunda är icke ens rege-

ringsmaktens stärkande skräckväldets förtjänst; detta har äf-

ven med afseende därpå blott åvägabragt en vansinnig Öfver-

drift, och härmed förfaller den sista grunden för teorien om
dess nödvändighet för revolutionens bringande till ett Ij^ckligt

slut. Det förhåller sig tvärt om så, att det just är skräck-

väldet, som bär skulden till, att Frankrike ej genom revolu-

tionen erhöll politisk frihet. Genom det ursinniga mördandet

undertrycktes nämligen de rika personliga krafter, som re-

volutionen låtit framträda, och som, om de fått mogna i er-

farenhetens skola, kanske kunnat åt Frankrike bereda en fri-

hetens guldålder, jämförlig med Greklands och Englands.

Dessutom kväfdes genom de brott, som under skräckväldet

begingos i frihetens namn, hos folket entusiasmen för denna;
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hvad som ännu återstod däraf tillintetgjordes af de statsmän,

som öfverlefde skräckväldet, i allmänhet blott medelmåttorna,

och som aldrig fullt kunde frigöra sig från dettas våldsamma

vanor, och sålunda bragtes folket därhän, att det, misstroget

mot och misströstande om friheten, blef villigt att underkasta

sig ett öppet envälde, om detta blott garanterade ordning,

säkerhet och jämlikhet. Den återstående delen af revolutio-

nens kretslopp från despotism till despotism erbjuder därför

med afseende på den inre historien föga af intresse i jäm-

förelse med den föregående. Medelmåttornas välde har efter-

trädt de lysande frihetsvännernas, de stora talarnes, de väldiga

folkledarnes, och det återstår oss egentligen blott att se, huru

de ofvan antydda konsekvenserna af det stora förstörelsearbetet

utdrogos.

Billaud, Collot, Barére och pluraliteten inom säkerhets-

utskottet tänkte sig ingalunda, att Robespierres fall skulle

medföra någon ändring i systemet, men det fordrades i själfva

verket blott en stöt för att detta måste falla. Om jakobi-

nerna så till vida varit klarsyntare än de föregående revolu-

tionära partierna, att de tagit människornas passioner med i

räkningen, så hade dock äfven de begått ett misstag, nämligen

med afseende på förhållandet mellan medel och mål. Om
man, såsom de, vill med tilllijälp af en minoritet undertrycka

ett helt folk, får man ej stöta detta i alla dess föreställnin-

gar, och äfven om man vill ombilda blott en del af dessa,

måste man kunna räkna på en minoritet, som i något hän-

seende utgör en elitkår. Men jakobinerna (nämligen fanati-

kerna) ville i ett slag påtvinga nationen en helt och hållet

ny åskådning och till hjälp vid detta jätteverk hade de blott

nationens drägg och till medel blott det gröfsta våld. På
detta sätt kunde de visserligen få makten — för en tid, men
förr eller senare måste nationen afkasta det onaturliga trycket.

Att Robespierres fall blef signalen härtill, var så mycket na-

turligare, som nästan alt hvad terrorister hette i Frankrike

på den sista tiden fylkat sig kring honom, och därför nöd-

gades nu segrarne söka en motvigt hos de moderata. De
sammansvurne inom själfva konventet: thermidoristerne, som
de nu kallades, ville dessutom begagna tillfället att störta
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utskottens allmakt och hade häruti ett särskildt skäl att för-

ena sig med centern, som nu under ledning af Boissy d'An-
glas vann alt större och större inflytande. De af dem, som
varit Dantons vänner, önskade också hedra sin aldrig glömde
höfdiug genom att realisera dennes mildhetsgrundsatser. Af
personliga skäl eller af sin brist pä andra grundsatser än att

alltid följa med den starkaste strömmen förmåddes jämväl

åtskilliga hébertister att bryta med skräckväldet, och sålunda

uppkom den thermidoristiska reaktionen, som tillika blef en

kamp mot »de stora brottslingarna» i utskotten. Bland rörel-

sens ledare märkas Lecoinfre^ Legendre, hvilken sistnämde,

sedan han nu omsider hemtat sig från den skräck, hvarmed

Robespierre den 31 Mars slagit honom, blott tycktes lefva

för att försona sitt affall från Danton, samt framför alt Fréron

och Tallien.

Ännu den 9 Thermidor, medan partistriden rasade som

häftigast, hade revolutionstribunalet dömt 45 personer till dö-

den. Försök gjordes väl att få domens verkställighet upp-

skjuten, men genom Fouquiers och Hanriots bedrifvande blef

den verkstäld. Därefter fick emellertid domstolen inskränka

sin verksamhet till bestraffningen af det robespierreska partiet,

och den 1 Aug. upphäfdes lagen af den 22 Prairial, hvarefter

tribuualet den 10 Aug. fick en helt och hållet ny personal.

Guilotinen förlades nu till Gréveplatsen, men afrättningarna

blefvo få: till den 28 Dec, då domstolen underkastades en ny

ombildning, in allés 46, och från denna tid till den 17 Maj

1795, då den alldeles upphäfdes — 17. Dess förnämsta upp-

gift under denna tid var att befordra åtskilliga skräckmän,

särskildt en mängd af dess egna medlemmar, till välförtjänt

straff. Revolutionsutskottet i Nantes hade redan före Robes-

pierres fall blifvit häktadt på order af 2 konventskommissarier

och ankom till Paris strax efter denna händelse. Genom
rättegången med det samma uppdagades Carriers brott, och

den 16 Dec. 1794 blef han jämte sina värsta medbrottslingar,

Pinard och Grandmaison, dömd till döden ^ Den 6 Maj

' De öfriga frikändes, emedan deras brott ej ansagos kunna rubriceras

såsom kontrarevolutionära. Konventet hänvisade dem da till de vanliga
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1795 drabbade hämden äfver Fouqtiier, Herman — som

förgäfves sökt rädda sig geDom att förneka Robespierre —
Scellier, Dix-Aout, Foucault, Vilate m. fl. medlemmar af

blodsdomstolen.

Lagen om de misstänkta upphäfdes visserligen icke, men
konventet befalde den 5 Aug. 1794, att alla, som utan skäl

blifvit fängslade, skulle frigifvas, och detta utfördes med den

största liberalitet. Bland dem, som sålunda befriades, var

Napoleons blifvande gemål Josefine Beauharnais, och natur-

ligtvis i främsta rummet fru de Fontenay, »vår kära fru af

Thermidor», som hon kallades af de många, som ej utan skäl

tillskrefvo henne sin räddning. Såsom fru Tallien blef hon

nu en af de mest lysande stjärnorna i det muntra sällskapslif,

som glädjen öfver skräckväldets slut framkallade i Paris. I

förvaltningen inträdde genast efter den 9 Thermidor vigtiga

förändringar. Den 31 Juli 1794 förändrades partiställningen

i väsentlig mån inom välfärdsutskottet därigenom, att detta

förstärktes med Tallien och Thuriot samt 4 andra moderata

ledamöter. De följande dagarna vidtogs en liknande åtgärd

med säkerhetsutskottet och häktades David, i trots af att

han liksom Herman förnekat sin mästare ^ Nu beslöts ock,

att i början af hvarje månad 3 medlemmar af välfärdsutskot-

tet skulle afgå. Lecointre började i konventet öppet anklaga

Billaud, Collot och Barére samt de mest komprometterade af

säkerhetsutskottets medlemmar, och ehuru han ännu ej lyc-

kades genomdrifva deras ställande inför rätta, utträdde de 3

förstnämnde dock den 1 Sept. ur välfärdsutskottet. Med upp-

hörandet af dettas permanens upphörde äfven dess allmakt.

Afven i den lägre förvaltningen företogos genomgripande för-

ändringar. Den 18 Aug. inskränktes revolutionsutskottens

antal, kommandot öfver det parisiska nationalgardet blef nu

domstolarna och beslöt med anledning af denna händelse den i texten om-

talade ombildningen af tribunalet (d. 28 Dec).

' Afven Rossif/nol och Lebon fängslades dä. Den sistnämde utlem-

nades sedan till en domstol i Ärras, som lät afrätta honom. David frigafs

före årets slut, fängslades ä nyo efter upproret i Prairial, men inbegreps

liksom Eossignol i den allmänna amnesti, som konventet utfärdade vid sin

upplösning. Den sistnämde blef dock tillika med Fournier och åtskilliga

andra septembermördare 1801 dömd till deportation genom ett senatsbeslut.
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åter ambulatoriskt bland bataljonscheferna, och den 21 Aug.

afskafFades aflöningen för bevistandet af sektionssammankom-

sterna, hvarefter den moderata majoriteten åter erhöll öfver-

vigten i dessa, och öfver hela landet lät regeringen rensa de

lokala myndigheterna från terrorister. Ej minst vigtigt var,

att fullständig pressfrihet återinfördes, och nu uppstod en

mängd tidningar, som ifrigt förde den personliga säkerhetens

och tankefrihetens talan.

Sina ifrigaste förkämpar faun den frigjorda allmänna me-

ningen inom y> den parisiska ungdomen>> (la jeunesse de Paris).

Med detta namn har man betecknat hela den kraftigare delen

af det icke jakobinska parisiska borgerskapet, hvilken, sedan

Robespierres fall löst majoriteten nr den förtrollning, hvaraf

den varit bunden, reste sig till kamp mot skräckväldet. I

denna rörelse deltogo unge män både från storborgarnes och

det mindre borgerskapets led, och den var i allmänhet till

sin karaktär ej aristokratisk och kontrarevolutionär', utan

innebar blott ett återuppvaknande af de liberala tendenser,

som vid revolutionens början utmärkte det parisiska borger-

skapet och som lika väl kunnat låta förena sig med en human

republik som med den konstitutionella monarkien. Väpnade

med väldiga knölpåkar företogo de unga männen tidt och ofta

från sitt hufvudkvarter, Palais-Royal, expeditioner mot den

revolutionära pöbeln och tjänstgjorde dessutom ifrigt i national-

gardet, som sålunda återvans för ordningens sak. I synner-

het var jakobinerklubbeu, som snart åter öppnats och ledde

motståndet mot alla liberala sträfvanden, föremål för »ung-

domens» ovilja. Den 16 Okt. tillfogade jämväl konventet

detta sällskap ett afgörande slag genom att förbjuda all för-

1 För att häfda detta har Schmidt (Pariicrzustände) sökt bevisa,

att namnet »den gyllene ungdomen» (la jeunesse dorée) ej af samtiden

användes för att beteckna deltagarne i denna rörelse, utan sedermera pa

den öfverflyttats frän den aristokratiska »ungdomen» under restaurationen.

Emellertid uppträdde äfven en liten del af denna ungdom på ett löjligt och

sprättaktigt sätt, och säväl i följd häraf som emedan »ungdomen» i allmänhet

i sin drägt sökte skilja sig frun sansculotterna, kallades den af sina mot-

ståndare »sprättar» (»nmscadins»). Det är dä af föga betydelse i sak, om

det liktydiga namnet »gyllene ungdom» äfven användts, och detta synes äfven

om ock undan tasfs' is hafva varit fallet.
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bindelse mellan moderklubben och filialerna, och efter väldiga

sammandrabbningar mellan jakobinerue och »ungdomen»^ lät

konventet den 12 Nov. 1794 helt och hållet stänga den en gång

så fruktansvärda klubben. Paris firade denna händelse med
en allmän illuminering. För konventet utgjorde »ungdomen»

en verklig säkerhetsvakt, men i en punkt skilde den sig till

en början från de thermidoristiska particheferne. För att få

tillfälle att nedsätta Robespierre upphöjde nämligen desse

Marats minne. Fréron egnade honom i sin tidning: »Folkets

talare» (L'orateur du peuple) en afgudisk dyrkan, och kon-

ventet hade den 21 Sept. med stor ståt låtit flytta hans lik

till Pantheon. Men Marat var framför alt föremål för »ung-

domens» afsky. Den började öfver alt förstöra hans byster —
en kastades i en kloak — och den 8 Febr. 1795 utverkade

den slutligen ett konventsdekret, som förbjöd, att medborgares

bilder skulle få uppsättas på ofientliga platser och deras lik

begrafvas i Pantheon förr än 10 år efter deras död, och detta

tillämpades genast med afseende på Marat. Först därefter

kom det till ett verkligt förbund mellan »ungdomen» och

Fréron, och efter denna tid plägar den också kallas »Frérons

ungdom».

Två månader förut (den 8 Dec. 1794) hade konventet i

sitt sköte återkallat de 73 fängslade medlemmarne af högern

och centern"-, och härigenom erhöll det liberala partiet ny

styrka. En frukt häraf visade sig den 21 Febr. 1795, då om-

sider en början gjordes till realiserande af den så många
gånger utlofvade religionsfriheten — genom statens och kyr-

kans fullständiga skiljande. All aflöuing åt presterskapet in-

drogs nämligen, men å andra sidan medgafs åt alla religions-

bekännare fri religionsutöfuiug inom hus, och den 30 Maj

fiiigo kommunerna rätt att till religiösa ändamål använda

sina kyrkor, hvarefter under allmän glädje den katolska guds-

tjänsten började återställas äfven i Paris. Lagarna mot de

edvägrande presterna fingo visserligen fortfarande bestå, men
de tillämpades icke, åtminstone ej om dessa prester underkastade

' Bland de ifrigaste slagskämparne mot jakobinerne var egendomligt

nog St. Huruge. Jämf. ofvan s. 227.

2 Det samma skedde äfven med några andra, Sclsom Paine.

S. J. Bo'éthius. Franska revolutionen, 33
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sig en för alla föreskrifveu förbindelse att lyda statens lagar»

Sedan »de 73» inkommit i konventet, sökte de bereda upp«

rättelse äfven åt de de öfverlefvande" utom lagen stal da

girondisterne. Några thermidorister, såsom Chénier, under-

stödde dem häri, men i allmänhet ryggade dock partiet till-

baka för att på detta sätt bryta staf^^en öfver hela jakobinis-

men. Den parisiska ungdomen omfattade emellertid äfven

ifrigt denna sak, liksom bestraffandet af »de stora brottslin-

garne», mot hvilka Lecointre fortsatte sina anfall, och omsider

beslöt konventet den 2 Mars 1795, att Billaud, Collot, Barére

samt Vadier skulle häktas, och den 8 återkallades Loiivet^

Lanjuinais, Isnard, Lariviére jämte 13 deras olyckskamrater.

Följande dagen afskaffades t. o. m. minnesfesten öfver den 31

Maj och beslöts åtal mot Bouchotte och Pache såsom upphofs-

män till revolutionen af denna dag^

Inom intet område visade det sig svårare att reparera

skräckväldets missgrepp än inom det ekonomiska. Trots re-

kvisitionerna, revolutionsarméens plundringsexpeditioner och

maximum, eller rättare just i följd af detta vansinniga våld-

förande af näringslifvets grundprinciper hade tillförseln till

Paris under själfva skräckväldet blifvit alt mindre och mindre,

och sålunda hämnade sig det tyranni, som hufvudstaden ut~

öfvade mot det öfriga landet, på dess egna innevånare. När

Robespierres fall borttagit fruktan för guilotinen, störtade det

konstlade systemet af sig själf tillsammans, och den 24 Dec.

1794 fann konventet sig föranledt att uppliäfva hela maximi-

lagstiftningen. Tvifvelsutan var detta enda medlet till rädd-

ning, men denna kom ej på en gång. Förtroendet, som

är näringslifvets första grundvilkor, var alt för djupt skakadt^

och därför åstadkom den plötsliga öfvergåugen från tvång till

frihet till en början blott en ytterligare stegring af nöden.

Till denna bidrog äfven assignaternas fall. Skräckväldet hade

jämväl gifvit missbruket med dem jättelika dimensioner»

Under det samma (Juni 1793—Juni 1794) skapades assignater

för öfver fem milliarder^ d. v. s. mer än under hela den

föregående tiden. Också hade kursen, trots guilotinen, den

' Genom amnestien vid konventets upplösning undgingo de dock vidare

ansvar.
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9 Thermidor sjunkit till 34 procent i det enskilda lifvet, under

det man i det offentliga måste mottaga assignaterna för namn-
värdet. Efter den 9 Thermidor blef regeringen ännu mer än

förr hänvisad till assignaterna såsom förnämsta flnansresurs,

ty nu afstod man från rekvisitionerna, och sedan välfärds-

utskottets allmakt brutits, skedde en återgång till den gamla

slappheten inom förvaltningen, och de ordinära skatterna

inflöto mindre än någonsin. Också steg under konventets

sista år (Augusti 1794—Oktober 1795) summan af cirkulerande

assignater till 20 milliarder, och samtidigt minskades deras

hypotek, då man nu åt de afrättades familjer återgaf deras

konfiskerade gods. flypoteket för de 20 milliarderna upp-

gick i själfva verket ej till 2 milliarder! Konventet var

också alldeles rådlöst. Alla dess försök att afhjälpa det onda

visade sig fåfänga eller förvärrade ställningen. Assignaterna

sjönko med så svindlande fart, att vid konventets upplösning

nära 130 L. i sådana motsvarade 1 L. i klingande mynt. Dyrt

fick nu pariserbefolkningen umgälla sin andel i jakobinismens

seger. Huudratusenden ledo hungersnödens kval; den enda

utvägen att hindra hela stadens uthungrande var, att rege-

ringen lät utdela lifsförnödenheter, och ändock får man räkna

antalet af de ihjälsvälta till tusenden. Att missnöjet under

sådana förhållanden var stort, är ej att undra på. Hvad
hälst, som kunnat medföra en ändring, skulle mottagits med
hänförelse, och hade rojalismen haft att erbjuda en duglig

ledning, skulle säkerligen en resning i monarkisk anda kunnat

utbryta. Nu sökte i stället skräckväldets anhängare inom
konventet begagna missnöjet för att återvinna makten, och

åtskilliga thermidorister, såsom Lecointre och TJmriot, slöto

sig till dem af fruktan, att den reaktion, de själfva varit med
om att sätta i gång, skulle växa dem öfver hufvudet.

En förordning af välfärdsutskottet (den 31 Mars), hvilken

inskränkte lifsmedelsutdelningarna till i staden bofasta och

dref den lösa arbetarebefolkningen till förtviflan, blef den

tändande gnistan. Följande dag (den 12 Gerniinal) hem-
söktes konventet af en masspetition, som ropade på bröd,

tillämpning af 1793 års konstitution och de fångna »patrioter-

nas» frigifning, och den yttersta venstern sökte under den
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allmänna förvirringen genomdrifva sina syften. Men majori-

teten förblef fast, och efter 4 timmars förvirring återstälde

»ungdomen» lugnet. Majoriteten begagnade sig af denna

bändelse för att söka fullständigt nedslå det jakobinska par-

tiet. General Picbegru utnämdes till högsta befälhafvare i

Paris. Konventet beslöt, att JBillaud, Barere och Vadier

skulle deporteras till Guyana, och under denna och följande

dao"ar lät det fängsla flere medlemmar af bero;et såsom anstiftare

af resningen. Bland dem märkas DuJiem, Leonard Bourdon,

Amar, Thuriot, Lecointre och t. o. m. Cambon'^. Den sist-

nämdes efterträdare i ledningen af finansverket blef Johannot,

men såsom vi redan sett förmådde ej häller han afväuda det

föregående finanssystemets olycksaliga följder. Så lyckades

det ännu en gång den yttersta venstern att förmå den hung-

rande befolkningen att resa sig, och denna gång antog upp-

roret vida fruktansvärdare dimensioner. På morgonen den

20 Maj (1 Prairial) stormades konventet af vilda skaror,

hvilka man gifvit samma program som den 12 Germinal.

Konventsledamoten Féraud, som sökte skydda presidenten

Boissy d'Anglas, mördades, och en smedsgesäll vid namn

Tinel kringbar hans hufvud på en pik. Hela dagen var

konventet skådeplats för den gräsligaste förvirring, och först

vid midnattstiden befriades det af »ungdomen» under Raffet,

Legendre ra. fl. Men följande dag ryckte !St. Antoines samt ett

par andra förstäders bataljoner med kanoner mot konventet;

det öfriga nationalgardet uppträdde åter till dess försvar, och

konventet kunde endast genom att delvis gifva efter för de

upproriskas fordringar hindra, att Tuilerierna blefvo skåde-

plats för en formlig slagtning. Under tiden hade det i tysthet

inkallat 4000 man linietrupper, och sedan St. Antoine den

22 Maj ånyo visat sitt trots genom att på själfva afrätts-

platsen befria Tinel, beslöt man att rikta ett afgörande slag

mot denna anarkiens förnämsta härd. Den 23 kringrändes

förstaden med linietrupperna samt en elitkår af national-

gardet — hufvudsakligast bestående af »ungdomen» — och

' Cambon lyckades hälla sig dold. Han lefde efter amnestien vid

konventets slut pu sin egendom, men mäste under restaurationen gä i

andsflvkt och docr 1820 i Briissel.
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tvangs genom hotelse med bombarcleriug att utlemna sina

vapen och ej vidare beskydda Tinel, som därpå afrättades.

Detta var det anarkiska Paris sista stora försök att återtaga sitt

välde. Dess kraft blef nu fullständigt bruten genom en mängd
anordningar, såsom att den lösa befolkningen uteslöts ur

nationalgardet och att konventets läktare endast fingo besökas

af personer, som erhållit biljetter, samt alldeles stängdes för

kvinnor. Ofver de medlemmar af bergpartiet, som kompro-

metterat sig i upproret eller blott ansågos sympatisera där-

med, utgick en fruktansvärd förföljelse. Deportationsbeslutet

från den 12 Germinal återtogs, och de 4 »stora brottslingar-

nas» sak hänvisades till laga dom^ Elfva konventsledamöter

stäldes inför krigsrätt. Den mest bekante bland dem, Prieiir

de la Blarne, lyckades dock fly, men 7 afrättades eller dödade

sig själfva. En mängd andra, såsom Rohert Lindet, Jean

Bon St. Andréy Prieur de la Göte d^Or, Sergent och Panis

häktades, och själfva Carnot var nära att få dela deras öde.

Detta anarkiens afgörande nederlag i Paris återverkade

äfven på landsbygden. Redan förut hade reaktionen mot

skräckväldet här antagit en våldsam karaktär, särskildt i den

passionerade södern, och där utkräfdes nu under ledning af de

s. k. Jesus- och Solföreningarna en blodig hämd på en

mängd af skräckväldets handtlangare, och konventets egna

kommissarier, såsom Isnard, medverkade härtill. Gillas kunna

dessa dåd lika litet som jakobinernas, men båda lemna en

tänkvärdig lärdom om följderna af att upphöja våldet till

högsta samhällsprincip, och då det var jakobinerne, som först

proklamerat en dylik statskonst, egde åtminstone de ingen

rätt att beklaga sig öfver, att den nu vändes mot dem själfva.

I Paris gick det ej till dylika excesser, men rojalismen

började där vinna alt mer insteg bland de moderata. Ehuru

dessa af ovilja mot anarkien understödt konventet, föraktade

de detta för dess feghet under skräcktiden, och alt mer gjorde

^ Collot och Billaud hade emellertid redan afFörts till sin förvisnings-

ort, där Collot 1796 dukade under för klimatet och — möjligen — ett

omåttligt begagnande af starka drycker. Billaud dog pä. St. Domingo 1819,

såsom hans efterlemnade anteckningar utvisa, utan att hafva ångrat sina

brott. Vadier och Barére undgingo genom att fly all bestraffning.
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sig den åsigteu gällande, att en återgång till 1791 års för-

fattning vore det bästa medlet att betrygga landets lycka.

Sedan det sista upproret visat den lägre befolkningen, att

den ej vidare hade något att vänta af jakobinismen, började

äfven den vända sina blickar mot konungadöniet, i förhopp-

ning att detta skulle kunna bringa lindring i nöden. I

Januari 1794 hade Ludvigs och Marie-Antoinettes ol3^cklige

son omsider befriats från sin plågoande Simon, i det denne

då inträdde i det parisiska kommunalrådet, men detta hade

ej förbättrat gossens lott, ty han inspärrades nu i en cell,

där han lemnades utan sällskap och vård. Efter Robespierres

fall hade han uttagits ur den förpestade hålan, och han be-

handlades därefter mänskligt, men han var då bruten till

kropp och själ. Det oaktadt blef han nu medelpunkten för

de rojalistiska sträfvandena, och liksom 1789 fick man höra

det lägre folket tala om den »lille bagaren», som skulle skaffa

det bröd. Majoriteten inom konventet, komprometterad som

den var genom »konungamordet», ville dock, oaktadt sin

moderantism, ej veta af monarkien, och den var nu som bäst

sysselsatt med att utarbeta en ny författning, genom hvilken

den hoppades kunna bättre konsolidera republiken än genom

1793 års opraktiska hastverk, och det var därför med syn-

nerlig lättnad, som den mottog underrättelsen att prinsen

den 8 Juni 1795 aflidit. Denna händelse, som nedslog roja-

listernas förhoppningar, kom i själfva verket så lägligt för de

maktegande, att man misstänkt ett mord, men hvad som

dödade den olycklige gossen, var nog blott följderna af hans

föregående misshandling.

Den 22 Augusti 1795 antogs den nya författningen —
»konstitutionen af år III» — af konventet och proklamera-

des, efter att hafva blifvit godkänd af primärförsamliugarna,

den 23 Sept.

Ur dess rättighetsförMaring var utesluten rätten att god-

tyckligt göra motstånd mot förtryck, och uttryckligt förbjöds

däri, att någon del af folket fick tillegna sig suveräniteten

eller utan lagligt uppdrag en offentlig funktion. Friheten

säges bestå i rätten att göra alt, som ej skadar andras rät tig-
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heter, och rättighetsförklariugen åtföljes här af en skyldig-

hetsförklaring.

Af den egentliga konstitutionens allmänna hestämmelser

förtjäna att anmärkas: kyrkans skiljande från staten samt

förbud mot godtyckliga och nattliga husvisitationer, mot mass-

deputationer, möten under vapen och revolutionära sällskap.

För öfrigt voro de allmänna bestämmelserna tämligen öfverens-

stämmande med de föregående konstitutionernas, men med af-

seende på de speciella erbjuder 1795 års författning betydliga

olikbeter mot dessa.

Härvid är i främsta rummet att märka, att det hittills

så förkättrade tvåJcainmarsystemet nu kom till heder. »Den

lagstiftande kåren» skulle nämligen bestå af 2 »råd»: »de

femhundrades» och »c?e gamles» ^ hvilka på våren hvarje år

skulle med ^/g förnyas, dock så, att omval för en gång tilläts,

men sedan först efter 2 års förlopp. Till sitt skydd skulle de

båda råden hafva ett departementsgarde, och de gamles råd

egde att förändra riksdagsorten. Yanlioja lao;förslacp skulle

väckas af de femhundrades råd och därefter i klump antagas

eller förkastas af de gamles, men grundlagsförändringar skulle

föreslås af de gamles och pröfvas af de femhundrades råd.

Om ett dylikt förslag 3 gånger antagits under en tid af 9 år,

skulle en »revisionsförsamling» med enkammarsystem sam-

mankallas, hvarefter de af denna gillade förslagen skulle under-

ställas primärförsamlingarna. I vanliga lagstiftningsfrågor

egde däremot dessa ingen rätt att blifva hörda. De höllos

kantonvis och hade för öfrigt att välja municipala ämbetsmän

samt departementets elektorer, för hvilket sistnämda uppdrag

en ganska hög census var föreskrifven, under det allmän röst-

rätt gälde i primärförsamlingarna. Elektorsförsamlingarna

utsago de femhundrades råd bland medborgare som fyIt 25 år

(efter 1799 30 år); de 250 medlemmarne i de gamles råd

bland medborgare, som uppnått 40 års ålder, voro gifta eller

enkligar; vidare departementens administratörer, domare och

»de höga jurymännen».

Regeringen skulle utgöras af ett direktorium af 5 per-

soner, af hvilka en för hvarje år skulle ombytas. Valrätten

tillhörde den lagstiftande kåren på sådant sätt, att »de fem-
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hundra» föreslogo 10 gånger sä många, som för hvarje gång
skalle väljas, och »de gamle» inom denna lista verkstälde det

definitiva valet. Direktoriet ntöfvade fullständigt den verk-

ställande makten, disponerade öfver arméen, till- och afsatte

ministrarne, hvilka ej skulle bilda en konselj, förde under-

handlingar med främmande makter o. s. v. Dock tillkom

rätten att föi klara krig den lagstiftande kåren på förslag af

direktoriet, och fördrag skulle underkastas rådens ratifikation.

På lagstiftningen hade direktoriet intet annat inflytande än

att promulgera den lagstiftande kårens beslut.

Med afseende på förvaltningen skedde den vigtiga för-

ändringen, att distrikten upphörde att vara egna förvaltnings-

områden, men kantonerna däremot blefvo sådana (municipier).

Grundsatsen, att de förvaltande ämbetsmännen skulle väljas

endast för vissa år bibehölls, men direktoriet fick rätt att af-

sätta dem och provisoriskt till nästa val utnämna deras efter-

trädare samt att låta öfvervaka både municipiernas och de-

partementens förvaltning genom af sig helt och hållet beroende

kommissarier, hvarjämte det tillsatte skatteuppbördsmän. Både

i kommunerna och departementen afskafifades generalråden,

och hela förvaltningen öfverlemnades åt fåtaliga verkstäl-

lande myndigheter. Städer med öfver 100000 innevånare skulle

delas i flere municipier, och härigenom gafs dödsstöten åt den

fruktansvärda »pariserkommunen».

Medlemmar af den lagstiftande kåren och direktoriet

gjordes ansvariga för en riksrätt, som skulle döma på ankla-

gelse af de »femhundrades råd» och bildades i hufvudsaklig

öfverensstämmelse med den i 1791 års författning föreskrifna

riksrätten.

Helt visst innebar denna författning, hvars förnämsta

upphofsman var Boissy d'Änglas, ett betydligt framsteg i

jämförelse med dem, som revolutionen förut presterat. Visser-

ligen var det en svaghet, att regeringen ej erhållit rätt att

föreslå lagar, men något var dock här gjordt för att gifva

henne makt öfver förvaltningen samt för att motverka anarki

och tygellös statsdespotism. Olyckligtvis var konventets ma-
joritet alt för fången i jakobinska traditioner för att kunna

respektera de grundsatser af laglighet och frihet, som den
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själf genom författningen erkänt. Själfva, den handling, livar-

igenom den skulle gifva forfattningen verkställighet, blef ett

statsstreclc, som våldförde den allmänna meningens rätt.

Föga benägen att afstå från sin makt och fraktande, att valen

skulle utfalla i monarkisk riktning, lät den nämligen författ-

ningen åtföljas af ett tillägg, som påbjöd, att folkrepresentan-

terne vid det första valet skulle till -/a tagas bland konventets

medlemmar, och genom allehanda konster vid beräkningen af

folkomröstningen, blef man i stånd att förklara äfven detta

stadgande godkändt af primärförsamlingarna. Ett dylikt in-

grepp i valens frihet uppväckte den häftigaste förbittring hos

det moderata parisiska borgerskapet, och äfven hos det vora

revolutionens traditioner alt för starka, för att det skulle

kunnat förmå sig att vänta de två år, som behöfdes för att

orättvisan på laglig väg skulle botats. Nationalgardet, sär-

skildt »ungdomen», reste sig mot konventet, men detta hade

inkallat en betydlig truppstyrka till Paris och drog ej ens i

betänkande att söka stöd hos den revolutionära pöbelu. Till

högsta befälhafvare utsåg det Barras, men den egentliga led-

ningen tillhörde dennes närmaste man Napoleo7i Bonaparte^

och den 5 Oktober (13 Vendémiairc) sprängde denne genom
en mördande kartescheld det mot konventet anryekande pari-

siska nationalgardet. Härmed var »den parisiska ungdomens»

politiska roll utspelt, men härmed förkväfdes äfven till stor

del den politiska lifaktighet, som efter den 9 Thermidor börjat

åter visa sig inom den parisiska bourgeoisien. Hos det seg-

rande partiets ledare, en Barras, Tallien m. fl., uppstod

tanken att begagna tillfället för att suspendera äfven den

nya författningen och förlänga konventets diktatur, men detta

oförsynta tilltag omintetgjordes af den moderate Thibaudeatt,

som den 23 Okt. demaskerade det och orenom sitt kraftiga

nppträdande ryckte med sig majoriteten.

Tre dagar därefter (d. 26 Okt.) åtskildes omsider hon-

ventet. En af dess sista handlingar var utfärdandet af en

allmän amnesti för brott mot revolutionen (lagen af den 4
Brumaire), men det parti, som segrat den 13 Vendémiaire,

förstod dock att hindra, att en verklig fred härigenom bereddes

åt det sönderslitna landet. Från amnestien undantoo^os näm-o
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ligen ej blott cleltagaroe i det sista upproret, utan äfven de

edvägrande presterna och emigranterna, hvilka sistnämda äfven

genom en paragraf i själfva författningen blifvit dömda till

evig landsflykt.

Ehuru konventets verksamhet, såsom vi sett, i politiskt

hänseende erbjuder ett föga uppbyggligt skådespel, har dock

denna församling inom åtskilliga andra områden inlagt ganska

stora förtjänster. Den 1 Augusti 1793 införde det meter-

systemet. Med afseende på undervisningen hade det till en

början satt inseglet på det stora förestörelseverket, då det i

Aug. och Sept. 1793 upphäfde alla universitet och högre

skolor (på en när), men det gjorde dock allvarliga bemödan-

den att i stället skapa ett nytt undervisningsväsende. Skräck-

väldet åstadkom visserligen i detta hänseende blott dödfödda

skapelser — det mest praktiska var en hanhruttförMaring,

i det undervisningen den 19 Dec. 1793 öfverlemnades åt den

enskilda företagsamheteten ^ Men den 28 Sept. 1794 inrät-

tades den polytekniska skolan i Paris, ett af revolutionens

storverk; den 25 Febr. 1795 antogs en lag om den högre

skolundervisningen, och den 25 Okt. 1795, dagen före sin

upplösning, ordnade omsider konventet både den högsta, högre

och lägre undervisningen, och detta så, att de då gifna be-

stämmelserna ännu i dag utgöra grundvalen för det franska

undervisningsväsendet. Slutligen har konventet äfven med stor

framgång bygt vidare på den grund, som den konstituerande

församlingen lagt för den franska civil- och kriminallagstift-

ningen. Äran af alt detta kan dock ej tillskrifvas jakobinis-

men. Det lider intet tvifvel, att detta verk lika väl kunnat

utföras med respekterande af den lagliga ordningen. De,

som i synnerhet utförde det, voro för öfrigt centerns legister,

och till stor del härstamma de nyttiga reformerna från tiden

efter den 9 Thermidor. Äfven här gäller det, att hvad stort

konventet åstadkommit, skedde ej medelst utan i trots af

skräckväldet.

Den våldshandling, som beledsagat den nya författningens

' En del jakobiner uppträdde t. o. m. i sitt jiiniliklietsraseri lientligt

mot bildningen, säsom Chabot, som ville proskribera vetenskapen liksom

all annan aristokrati. Jämf. ock ofvan s. 491 Coffinlials yttrande.
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antagande, blef på ett ödesdigert sätt karaktärgifvande åt

hela direlitoridlsUjrelsen. Efter den 13 Vendéniiaire åter-

gingo thermidoristerne alt mer till sina förra jakobinska prin-

ciper, och ehuru de fria valen utfallit i moderat anda, var

det dock de, som tack vare de ofria beherskade den lag-

stiftande kåren. Det sätt, hvarpå de begagnade sin makt vid

utseendet af direktoriets medlemmar, är i hög grad karaktäri-

stiskt. Den allmänna meningen önskade på denna plats se

en Laujuinais, en Boissy, men thermidoristerne hade i hem-

lighet öfverenskommit om, att ingen, som ej röstat för Ludvigs

död, skulle få plats i regeringen, och då de hade öfvervigt i

de femhundrades råd, åstadkommo de ett sådant förslag, att

de gamle nödgades utse Barras, Reuhell, La Bévelliére-

LépeauXj Letoiirneur och Sieyés^ hvilken sistnämde emeller-

tid i följd af afsägelse ersattes med Carnot.

Den på sådant sätt bildade regeringen satte genast med
tillhjälp af den s. k. amnestien af den 4 Brumaire åter för-

förföljelserna i gång mot edvägrande prester och emigranter.

De förra hade nämligen börjat återkomma, lockade af den

proklamerade religionsfriheten, och då af de vid pass 170000

människor, som emigrerat, det allra största antalet gjort det

ej af hat till revolutionen, utan för att rädda lifvet, är det

klart, att en stor mängd sökte återvända till fosterlandet, så

snart mänsklighetens och billighetens grundsatser där åter

tycktes skola komma till heder. Sitt villigaste verktyg vid

dessa förföljelser fann regeringen i en af ministrarne, Merlin

de Douai, h vilken, efter att under den konstituerande för-

samlingen hafva varit konstitutionell monarkist och i konven-

tets första tid girondist, sedan låtit skrämma sig till att ställa

sin stora juridiska skicklighet i skräckens tjänst — det var

t. ex. han, som redigerat »lagen om de misstänkte». Äfven

katolicismen själf var föremål för de maktegandes ovilja.

I trots af religionsfriheten sökte de genom allehanda trakas-

serier försvåra utöfningen af dess kult, och en af direktorerna,

La Révelliére-Léjyeaiix, gjorde till sin specialitet att i en

slags deistisk religion, den s. k. Theophilantropismen, bereda

den en farlig konkurrent. Emellertid hotade ett hinder att

resa sig mot regeringens despotiska sträfvanden i de lokala



524 DEN FRIA FORFATTNINGENS UNDERGÅNG.

myndigheterna, hvilka nu, då valrätten återgifvits folket, bör-

jade besättas i majoritetens ande, d. v. s. med motståndare

till tvångsystemet, men direktoriet förstod att genom ett

hänsynslöst begagnande af sin i författningen medgifna af-

sättningsrätt öfvervinna denna svårighet, och med harm och

förtviflan måste befolkningen bevittna, huru jakobinerne så-

lunda åter började kommo i besittning af förvaltningen. Trots

den nya författningen fortfor altså den revolutionära diktaturen,

om också ej med skräcktidets hela grymhet, så dock med
hela dess förakt för den verkliga frihetens grundsatser.

Detta slags regering förde ovilkorligt med sig krigs-

politikens fortsättande, emedan kriget gaf den bästa före-

vändningen till diktaturen, men å andra sidan ökade kriget

oredan i det inre, särskildt genom dess inverkan på finanserna.

Vid slutet af år 1795 voro assignaterna nere i V2 %^ och

direktorialstyrelsen måste dock oupphörligt fortgå på assignat-

emissionens väg. Den förbrukade i själfva verket 2 milliarder

af detta mynt i veckan, och snart voro 30 ä 40 milliarder

utelöpande. Utom kriget slukade Paris' förplägning otroliga

summor, och ändock fortfor hungersnöden att rasa därstädes.

De nödlidandes förtviflan ökades genom åsynen af den oer-

hörda lyx, som utvecklades af de maktegaude själfva eller af

uppkomlingar, som på kursvingleri och leveranser till arméerna

förvärfvat fabulösa rikedomar. Under sådana förhållanden

skulle det kunna tyckas att ett par upprorsförsök, som våren

och sommaren 1796 försöktes af några hébertistiska epigoner,

Gracchus Bahoeuf, Droiiet, Vadier, Amar, Eossignol m. fl.,

skulle kunnat leda till vigtiga följder, men regeringen under-

tryckte utan svårighet försöken; hungern hade i själfva verket

till sist gjort den oroliga pariserbefolkningen spak. Det sätt

hvarpå finansfrågan slutligen löstes var en fullständig stats-

hanhrutt. Den 18 Mars 1796 påbjöds, att assignaterna skulle

inlösas mot ett nytt slags pappersmyut, s. k. territorial mandat,

som kunde utbytas mot nationalgods ; men äfven dessa sjönko

med svindlande fart, och i Febr. 1797 stadgades, att mandaten

vid inlösen blott skulle gälla Vjoo samt de ännu utelöpande

mindre assignaterna V3000 ^^ sitt namnvärde och att båda slagen

efter den 21 Mars s. å. skulle upphöra att räknas såsom gångbart
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mynt. Men icke ens denna oerhörda plundring af de enskilde

till statskassans fordel förmådde bringa det franska finans-

väsendet på fötterna, utan därtill fordrades de ofantliga krigs-

kontributioner, som segrarna nu l}örjade inbringa, och Europa

fick sålunda i sista hand betala revolutionens finansiella orgie.

Farligare för de makthafvaude inom direktorium än de

parisiska anarkisternas försök voro valen efter den våren 1797

afgående Vs ^^ lagstiftande kåren. Vid dessa vunno de mo-

derata, trots regeringens inblandningsförsök, en lysande seger

och erhöllo härigenom en afgjord majoritet inom den lag-

stiftande kåren. Några af de nyvalde voro rojalister, såsom

general Pichegrii, men i allmänhet önskade det moderata

partiet, hvilket leddes af män sådana som M. Dumas, Barhé-

Marhois^ JBoissy, Vaithlanc, Pastoret, Dupont de Nemours^

Camille Jordan^ Tliihaudeaii, liksom landet i allmänhet, fred

med utlandet samt befrielse från den jakobinska diktaturen.

Dessa åsigter delades nu också af två bland direktorerna:

Carnot samt underhandlaren i Baselfreden Barthélemy^ hvil-

ken den 19 Maj 1797 efterträdde Letourneur; men trogna

sina jakobinska traditioner sågo de öfriga direktorerna i den

konstitutionella oppositionen blott en anledning till — en

statskupp, och de funno härvid en kraftig hjälpare i Naxooleon

Bonaparte.

Det är nu på tiden, att vi egna en närmare uppmärk-

samhet åt denne man, som vi redan några gånger sett fram-

skymta i vår berättelse. Med ungdomens vanliga benägenhet

att göra sig märkvärdig genom att omfatta rådande mode-

idéer, äfven om den ej alls inser deras verkliga innebörd,

hade äfven han i sin första ynglingaålder skattat åt Rousseaus

sentimentala och optimistiska utopier. Men han var af natu-

ren utrustad med den skarpaste blick för verkligheten, och

revolutionen lärde honom snart inse, att lifvet ej är en men-
lös idyll. I följd af sin korsikauska börd intog han till denna

rörelse en egendomlig ställning. Alt från barndomen hade

han hatat Frankrike och drömt om Korsikas befrielse, och

hans anslutning till den franska revolutionen var därför

egentligen ett affall, föranledt af äregirighet. I detta för-

hållande låg redan ett frö till skepticism, och det utvecklades
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fallstäiidigt genom jakobinismen, till livilkeu han 1793 anslöt

sig, emedan den då följdes af framgången. När talet om
frihet, broderskap och mänsklighet under dess välde blef en

täckmantel för de gröfsta brott, det plumpaste maktbegär,

de vildaste passioner, förlorade han all tro på det ideala i lifvet

och lärde sig att i dem, som svuro idéernas fana, blott se

§krymtare eller på sin höjd dumhufvuden. Redan af naturen

i hög grad egoistiskt anlagd, blef han sålunda nu egoist

jämväl af öfvertygelse. Hans eget jag blef hörnstenen i

hela hans system, och han uppfattade lifvet blott såsom en

strid, i hvilken våldet är högsta lag och där det gäller att

antingen förtrycka eller själf förtryckas. Häri låg hans styrka

:

då egoismen och våldet spela en mäktig roll i den jordiska

tillvaron, ega de en fördel, som klart inse detta och därefter

inrätta sitt handlingssätt, och särskildt blef detta fallet under

revolutionen, då kampen om tillvaron nästan återgått till sin

primitiva, mest brutala form. Men häri låg äfven hans svag-

het. Om de brutala krafterna inom den mänskliga samman-

lefnåden också äro mäktiga ocli till en tid kunna behålla

segern, så motvägas de dock af ideella krafter, och det verlds-

välde, som Napoleon upprättade, störtade slutligen till sam-

mans därför, att han uti sina beräkningar såsom chimerisk

uteslutit människornas förmåga af kärlek till frihet och foster-

land, af dygd och själfuppoffring. Om revolutionen i väsentlig

mån misslyckades, emedan dess utgångspunkt var alt för

ojMmistisJc, kan man därför å andra sidan säga, att Napoleon

gjorde det, emedan hans ståndpunkt var alt för pessimistisk.

För så vidt hans system kunde genomföras, nalkades

emellertid nu rätta stunden därför. Af den ädla hänförelse,

som revolutionen uppväckt, återstod vid denna tid oförbrukad

blott den krigiska, alstrad af republikens segrar, och för den

jakobinska roflystnaden fans inom Frankrike knappast mera

något utrymme, men kunde Europa kufvas, öppnade sig de

vidsträcktaste fält därför. Om nationens flertal också önskade
konstitutionell frihet, så hade den förstörelse, som skräck-

väldet åstadkommit på alla idealer, beröfvat denna känsla

all entusiasm och kraft, men begäret efter ära och byte voro

häfstänger, som till det föråldrade Europas förderf ännu
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mäktade sätta i våldsam rörelse de krafter, som revolutiouen

frigjort inom det franska samhället, och dem var Bonaparte

rätta mannen att taga i sin tjänst. Robespierres fall hade

emellertid varit nära att för alltid afbryta hans bana, men

den 13 Vendémiaire och hans föriofning med den i de sty-

rande kretsarne inflytelserika Josefine Beauharnais hade åter

kommit hans stjärna att stiga och förskaffat den 27-årige

officeren (Mars 1796) befälet öfver den italienska arraéen.

Genom sin första proklamation hade han visat sina hungrande

soldater hän till Lombardiets rika slätter, lofvande dem ära

och byte, och hans snille hade åt detta löfte gifvit den

mest glänsande uppfyllelse. Från detta ögonblick var han

soldaternas afgud; ryktet om hans underbara segertåg tju-

sade nationen, och genom de skatter, han hemsände, blef han

oumbärlig fÖr direktorium, som i honom snart fann en he-

herskare. Under sådana förhållanden förnam han med oro

och förbittring det konstitutionella partiets seger. Ej nog

med, att det vågade opponera sig mot det egenmäktiga och

hänsynslösa sätt, hvarpå han förfogade öfver Italiens öde;

den konstitutionella frihet, det ville upprätta, måste, vare sig

den kläddes i monarkiska eller republikanska former, blifva

grafven för hans högt flygande förhoppningar. Under ett

sådant samhällstillstånd måste han nöja sig med att vara en

underordnad general; fortfor däremot den jakobinska oredan,

kunde han redan nu hafva ett ganska fritt spelrum för sin

maktlystnad, och inom kort kunde han förutse, att nationen,

drifven af förtvifian, skulle liällre underkasta sig hans envälde

än de nuvarande maktegarnes på en gång tyranniska och

odugliga styrelse. Han uppmanade därför direktorium att

mot oppositionen vädja till våldet samt sände till statskup-

pens genomförande en af sina generaler, Äugerau, till Paris.

Den 4 Sept. (18 Fructiäor) 1797 begicks under dennes

ledning samma brutala våld mot folkrepresentationen, som

egt rum den 31 Maj och 2 Juni 1793, blott med den skil-

naden att verkställigheten nu ej var öfverlemnad åt en pöbel-

skara utan åt en ordentlig armé '.

Dock försmåddes ej heller den anarkiska pöbelns bistånd, ehuru
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Segern begagnades också på sådant sätt, att de 2 närmaste

åren efter den 18 Fructidor blifvit kallade det lilla skräck-

väldet. Detta utmärktes visserligen ej af sådana massmord

och en sådan pöbelanarki som det förra, men föraktet för lag

och frihet var lika stort som då, blod flöt mer än nog, och

mot de besegrade motståndarne rasades med samma grymhet,

ehuru segrarne nu i stället för guilotinen med afskyvärdt

hyckleri älskade att använda det nästan lika säkert dödande

Guyana. Genom ett dekret, som afrycktes den förskrämda

lagstiftande kåren, tilläts nämligen regeringen att deportera

65 personer: 42 af »de femhundrades råd» — däribland Boissy

d'Anglas, Bourdon de VOise, religionsfrihetens ifrigaste för-

kämpe Camille Jordan, Lariviére, Fastoret, Pichegru —

;

11 af »de gamles råd» — däribland Barhé-Marhois, den ut-

märkte juristen Portalis och Mathieti Dumas — ; de båda

direktorerna Carnot och Barthélemy samt några andra. Större

delen lyckades visserligen undgå deporteringen, i det de an-

tingen räddade sig gejom flykten, såsom Carnot, eller inter-

nerades i Frankrike, såsom Boissy-d'Angias, men 17 fördes till

Ouyana^ bland andra Bourdon, som dukade under för klimatet

1798, Barbé-3Iarhois^ som benådades 1800, samt Barthé-

lemy och Pichegru^ hvilka 1798 flydde på ett amerikanskt fartyg.

1 49' departement kasserades valen, och tryckfriheten upp-

häfdes tills vidare. Den 27 Juni hade den liberala majoriteten

upphäft en lag af den 25 Okt. 1795 (3 Brumaire), hvarigenom

konventet vid sin upplösning ända till freden beröfvat emi-

granters slägtingar rätt att bekläda offentliga uppdrag; denna

återstäldes nu, och en ännu mera våldsam ombildniug af ämbets-

personalen (t. o. m. domstolarnes) i jakobinsk ande än den som

skett under direktoriets första tid kom därefter till stånd. Hvad

emigranter och edvägrande prester hade att vänta blef tydligt,

då Merlin de Douai nu insattes på en af de lediga platserna

i direktoriet. Också upprättades »militärkommissioner», som

läto skjuta åtminstone 100 återkomna emigranter, adelsmän,

borgare, arbetare, bönder, gubbar, kvinnor och barn om hvar-

detta nu mer ej hade sä mycket att betyda. Nägra af dess gamla koryféer,

såsom Santerre och Rossignol, voro denna dag äter verksamma.

' För deras tiansport genom Frankrike begagnades järnburar pä hjul.
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andra, oftast sådana, som räddat sig undan »det stora skräck-

väldet»^ och genom utgången af valen våren 1797 lockats

att återvända till fäderneslandet. Men i synnerhet rasades

mot de edvägrande presteroa. Afven dessa hade nu i massor

återvändt, vanligen blott för att uppsöka sina gamla försam-

lingar, och den 24 Augusti 1797 hade omsider den liberala

majoriteten upphäft lagen om deras deportering. Nu blef

den återstäld, direktoriet fick jämväl rätt att deportera ed-

svurna prester, om de ansågos »störa lugnet», och tillika

affordrade man alla prester en ny ed: om hat mot konuuga-

dömet-. Detta blef i synnerhet ödesdigert för Belgien. I detta

land, som införlifvats med Frankrike först efter den konsti-

tutionella kyrkans fall, hade förut ej någon skilnad mellan

edsvurne och icke edsvurne prester existerat, men då dess

presterskap icke ansåg sig kunna aflägga denna ed, hemföll

äfven det under de presterliga strafflagarna. I kraft af dessa

blefvo under »det lilla skräckväldet» bevisligen 1 724 franska

prester och 8225 belgiska dömda till deportering. Oaktadt

direktoriet upprättade en särskild gendarmkår med uppgift att

göra jagt på prester, uudgingo dock 705 franska och 7 847

belgiska domen genom emigration eller sina församlingsbors

beskydd — i Belgien framkallade denna förföljelse allvar-

samma oroligheter — och af ekonomiska skäl måste direktoriet

nöja sig med att af de anträffade sända 232 franska och 30

belgiska till Guyana. De öfriga inspärrades på de franska

öarne Ré och Oléron. Slutligen sökte direktoriet bekämpa

katolicismen genom att skaffa den en ytterligare rival i en

republikansk kult, för hvilken Theophilantropismen nu fick

träda till baka. Dess fester, vid hvilka nya lagar och patrio-

tiska afhandliugar skulle föreläsas af ämbetsmännen samt

äktenskap afslutas, skulle på dekaddagarna firas i kyrkorna,

och i sammanhang härmed sökte man genom straö'bestäm-

melser verka för den republikanska kalenderns iakttagande

och den kristnas undertryckande.

Oaktadt direktorium efter den 18 Fructidor »var beklädt

' Detta faktum är bland annat bevisadt genom en dagorder, hvarigenom

Bonaparte den IG Maj 1798 ogillade dylika i Tonlon begångna dad.

2 Den var förut föreskrifven för verldiiliga funktionärer.

<S. J. Boethius, Franska revoUtfionen. M
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med en större makt än konungarne någonsin innehaft före

revolutionen» — ty deras hade motvägts af privilegier och

häfd — förmådde det dock ej åstadkomma en kraftig rege-

ring. Om också statsbankrutten, tvångslån och krigskontribu-

tioner gåfvo någon lättnad, och om också Paris i ökad till-

försel nu började skörda frukten af maximilagarnes upphäf-

vande, så fortfor dock förvirringen i finanser och förvaltning.

Den nya despotismen visade sig verksam till förtryck, men ej

till ordningens upprättande, och skolor och andra kultur-

anstalter fingo i följd häraf fortfarande ligga i lägervall. De
maktegande själfva saknade alla grundsatser. De voro »ett

kotteri af konungamördare», som i republiken sågo sin säker-

het eller ett medel till makt och njutning, men annars frå-

gade föga därefter; och hatade och föraktade af nationen,

hade de intet annat medel att behålla sitt välde än — nya

statskupper.

Efter den 18 Fructidor hade massan af befolkningen

missmodig dragit sig ifrån det oftentliga lifvet. Härigenom

gafs luft åt den lilla återstod af principtrogna jakobiner \ som

ännu fans, åt dem, som icke voro nöjda med att regeringen

blott till sin egen nytta undertryckte folkmeningen, utan

önskade ett nytt allmänt pöbelvälde, och vid valen 1798 vunno

de betydliga framgångar. Då ingrep regeringen åter våldsamt

och lät den lagstiftande kåren den 11 Maj (22 Floréal)

kassera mer än 60 val, som utfallit i jakobinsk anda, och i

stället förklara de moderata minoriteternas kandidater för

lagligt valda. Följande år (1799) utföllo valen på samma
sätt. Direktoriet skulle gerna förnyat förfaringssättet från

föregående året, men det beherskade ej längre den lagstiftande

kåren, inom hvilken hatet mot det samma åstadkommit en

koalition mellan de moderata och jakobinerna, och förhållan-

dena inom arméen voro ej häller sådana, att en militärisk

statskupp kunde af regeringen försökas. I stället genom-

fördes nu en parlamentarisli statskupp af den lagstiftande

kåren, i det representanterna för Fructidor- och Floréal-

politiken inom direktoriet: Treilharcl, Merlin de Douai och

' Namnet begagnas här såsom parti- ej klubbnamn. Ett föm^k att

förnya jakobinerklubben gjordes dock. Se Not. III.
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La Révelliere Lépaux den 17—18 Juui (29—30 Frairidl)

1799 tvungos att nedlägga sina ämbeten.

Någon fördel åt landet medförde dock ej denna nya

rättskränkning. Makten öfvergick nu från direktoriet till den

lagstiftande kåren, men denna var ingalunda ett uttryck fÖr

folkmeningen och var dessutom förlamad genom partiernas

inbördes fiendskap. Följden häraf blef, att den skymt af ord-

ning, som hittills funnits, försvann. Inom förvaltningen ut-

bredde sig en fullständig anarki. »Utan att göra uppror

upphörde hvar och en att lyda.» Skatterna inflöto ej alls.

Röfvare och tjufvar bedrefvo ostraffadt sitt verk, och hela

samhället syntes hotadt med upplösning. Oupphörligt gäckad

i sina förhoppningar, bedragen och misshandlad, intogs natio-

nen af en fullständig politisk likgiltighet. Den skulle nog
kunnat vilja lefva i frihet, men frågan syntes den ej längre

röra sig härom, utan därom, huruvida den alls skulle få lefva,

och den var därför färdig att med glädje underkasta sig

livarje regeriug, som mäktade återställa samhällsordningen.

Lägger man härtill nederlagen i det andra koalitionskriget,

hvilka beröfvade folket dess enda återstående glädjeämne: den

militäriska äran, så finner man, att Frankrike i själfva verket

var färdigt att såsom en mogen frukt tillfalla Napoleon, då

denne, omstrålad af glansen från sina föregående segrar samt

sitt underbara egyptiska äfventyr, den 9 Okt. 1799 återkom

till Frankrike. Att inhösta skörden, därtill blef honom Sieyés

behjälplig.

Denne, som den 8 Juni 1799 inträdt i direktorium, hade

varit själen i statskuppen den 30 Prairial, men denna syntes

honom ej göra till fyllest. Alt från början missnöjd med
direktorialförfattningen, vid hvars utarbetande man ej tagit

hänsyn till hans ofelbara vishet, var han nu besluten att

genom en ny författning bereda plats åt denna, och medlet

skulle naturligtvis blifva — en statskupp. De moderata inom
lagstiftande kåren, hvilka hade öfvervigt i de äldres råd och

till hvilka han anslöt sig, läto utan svårighet öfvertyga sig

om, att en författningsändring erfordrades för landets rädd-

ning. Af hans ämbetsbröder i direktoriet delade Boger-Ducos
hans uppfattning, men af de andra hörde GoJiier och Moulins
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till jakobiuerna, livilka denna gång voro det författnings-

trogna partiet, och Barras var färdig att vända sig dit, där

de största fördelarna stodo att vinna. Betänkligare för Sieyés

var, att det jakobinska partiet till lön för sin medverkan i

den sista statskuppen fått bestämma ministärens samman-

sättning; men polisministern Foiichc, livars fina väderkorn

sade honom, att jakobinismen nu spelat ut sin roll, befans

villig att mot sina egna vänner och gynnare bringa till an-

vändning sin oöfverträffliga talang såsom en fyndig och af

alla samvetsskrupler obesvärad polisman, och den farligaste af

de jakobinska ministrarne, krigsministern Bernadotte^ förstod

Sieyés den 14 Aug. att genom ett listigt konstgrepp beröfva

hans plats. Till utförare af sina planer ansåg sig Sieyés be-

höfva en l3^sande krigare, och i dagens hjälte, den nu från

Egypten återkomue Bonaparte, trodde han sig hafva funnit

den rätta mannen. Denne var ej sen att lyssna till hans

förslag, och den 9 November 1799 (18 Brumaire) skred man
till utförandet. Under förevändning af en jakobinsk komplott

beslöt då »de gamles råd» den lagstiftande kårens förflyttning-

till St. Clouds lustslott samt öfverlemnade — fullkomligt

olagligt — verkställigheten af denna åtgärd åt Bonaparte.

Sieyés och Roger-Ducos nedlade nu sitt ämbete, och Barras

lockades och skrämdes af Talleyrand att göra det samma,

hvarigenom regeringen faktiskt upplöstes, då för hvarje rege-

rinorsbeslut fordrades samverkan af minst 3 direktorer. Till

yttermera visso stäldes Gohier och Moulins under bevakning.

Följande dag (den 19 Brumaire) sammanträdde råden i

St. Cloud, och där infann sig äfven Bonaparte med några

hängifna reo-ementen, under det att Fouché lät afbrvta all

samfärdsel mellan denna ort och Paris. I »de femhundrades

.råd», där det författningstrogna partiet hade öfverhand, upp-

väckte den plötsliga förflyttningen oro och misstankar, men
i stället för att genast gripa in, förnötte rådet tiden med att

låta sina medlemmar aflägga ed på författningen. Under

tiden infann sig Bonaparte i »de gamles råd» och började

här utveckla sina åsigter, men han, som så ofta med orubbadt

lugn trotsat stridens faror, blef på den parlamentariska strids-

platsen ej herre öfver sitt nervsystem. Hans tal var osamman-
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hängande och föga Ij^ckadt, och då en medlem af minoriteten

påminte honom om författningen, förlorade han tålamodet och

utropade, bortkastande all förställning: »Författningen! Ni
hafven kränkt den den 18 Fructidor, den 22 Floréal och den

30 Prairial; den kan ej rädda landet, ty ingen har aktning

därför» — ett visserligen ganska sant ord, men som illa pas-

sade i dens mun, som var en af de första upphofsmännen till

denna kränkning. Majoriteten mottog emellertid hans tal

gynnsamt, och därpå begaf han sig, åtföljd af 4 grenadierer,

till »de femhundrades råd». Vid åsynen af soldaterna upp-

stod här ett våldsamt tumult, och inför detta förlorade Bona-

parte fullkomligt sin själsnärvaro. Hälft vanmäktig nedsjönk

han i armarne på en af sina följeslagare och befriades först

därigenom ur sitt pinsamma läge, att kommendanten i Paris,

general Lefébvre^ i spetsen för en trupp soldater förde honom
ut ur salen. Rådet ville nu förklara honom i akt, men då

nedlade presidenten, som var Bonapartes broder Luden Bona-
partey sina ämbetsiusignier och lemnade, äfven han, med en

inbrytande soldatskaras tillhjälp salen. Alt berodde nu på
trupperna, som voro uppstälda utanför de femhundrades lokal.

Utkommen svingade sig Lucien upp på en häst, red fram till

fronten och uppmanade soldaterna att beskydda rådet mot den

minoritet, som därinne tyranniserade det och nyss hotat äfven

deras general »med sina dolkar». Soldaterna tvekade dock

ännu, men då riktade Lucien en dolk mot sin broders bröst

och svor att själf nedstöta honom, om han företog något mot
friheten. »Lefve Bonaparte», ljöd det nu från leden, och på
en vink af Napoleon inryckte under trumhvirflar en afdel-

ning grenadierer med general Murat i spetsen i de femhun-

drades sal och utdref med fäld bajonett folkrepresentanterna.

På aftonen konstituerade sig statskuppens anhängare inom

de femhundrades råd, ett 50-tal personer, under Lucien Bona-

partes presidium såsom laglig församling och beslöto : att direk-

toriet skulle provisoriskt ersättas med tre konsuler, nämligen

Sieyes, Boger-Ducos och Bonaparte; att 61 medlemmar af

den lagstiftande kåren skulle utstötas ur denna, samt att de

båda råden skulle åtskiljas till den 20 Febr. 1800 och under

tiden företrädas af ett utskott af 25 personer ur hvardera;
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och då de gamles råd genast godkände detta dekret, var stats-

kuppen sålunda fullbordad. I Paris, där jämt 10 år lorut

ryktet om ett tillämnadt attentat mot representationen fram-

kallat en så fruktansvärd resning, mottogs underiättelsen om
livad som skett med fullkomlig likgiltighet eller t. o. m. med
belåtenhet ; så grundligt hade jakobinernas välde under skräck-

tiden och direktoriet lyckats tillintetgöra den glödande frihets-

kärlek, som utmärkte revolutionens första tid.

Under det att Bouaparte med kraftig hand öfvertog den

egentliga styrelsen, utvecklade nu Sieyés för de båda rådens

utskott planen till denna idealförfattning, med hvilken han

ville lyckliggöra verlden. Det befans vara ett försök att skapa

garantier mot de betänkliga praktiska konsekvenserna af den

rousseauska teorien om folksuveränitet och allmän jämlikhet

utan att därför behöfva uppoffra själfvä teorien. Att Sieyés

nu insåg behofvet af dylika garantier visar, att revolutionens

erfarenheter ej ens för deune hårdnackade teoretiker gått spår-

löst förbi, men å andra sidan röjer det medel, genom hvilket

han ville nå sitt mål, att han fortfarande betraktade samhälls-

lifvet blott i abstraktionens kamera, ty medlet bestod i ett

system af krafter och motkrafter, visserligea sinnrikt uttänkt,

men så inkrångladt, att det endast kunde arbeta under förut-

sättningen, att inga störande inflytelser kunde uppstå från

själfva de varelser, på hvilka det skulle tillämpas, d. v. s.

under förutsättningen att dessa voro, ej konkreta personlig-

heter med skiftande anlag och stridiga passioner, utan abstrakta

enheter.

Den rousseauska teorien räddades genom proklamerandet

af en allmän af alla egendomsförhållanden oberoende lika

rösträtt (nämligen för myndiga män), men dess utöfning in-

skränktes till rätten att uppställa — kandidater till oifent-

liga uppdrag. De valberättigade (omkring 5 millioner i hela

Frankrike) skulle nämligen bland sig utse ett slags kommu-
nala notabler, 1 för hvar 10:de person, hvilka ensamma skulle

vara berättigade att bekläda kommunala tjänster. Dessutom

skulle dessa notabler bland sig utse ^/lo till departements-

notabler; bland dem skulle departementens styresmän tagas,

och departementsnotablerna skulle äfven hafva att inom sig utse
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Vi o ^ill nationaluotabler, hvilka skulle hafva kompetens att

blifva medlemmar i de centrala myndigheterna och folkrepre-

seutationen. Den sistnämda skulle bestå af 2 kamrar, och dessa

skulle ensamma utöfva den lagstiftande makten, dock så att

lagförslag skulle kunna framställas både af den lägre kam-

maren: trihunatet, och af regeringen genom ett statsråd.

Denna skenbart så mäktiga representation beröfvades emel-

lertid all lifskraft därigenom, att den öfre kammaren, som

ensam hade beslutande rätt, frånkändes diskussionsrätt och

sålunda gjordes stum. De framstälda lagförslagen skulle näm-
ligen inför den samma diskuteras af 3 representanter för tri-

hunatet och 3 för statsrådet, hvarefter den öfre kammaren
hade att — rösta. I spetsen för regeringen ville Sieyés

ställa en s. k. valherre (proclamateur-electeur), men då denne

med en dylik förlamad folkvilja och förlamad folkrepresen-

tation skulle, om han fått utöfva en verklig regeringsmakt,

blifvit faktiskt enväldig, gjordes han nu i stället till en blott

statsdekoration, försågs med en riklig civillista, fick till resi-

dens Versailles' konungaborg, skulle representera staten, men
tillerkändes ingen annan befogenhet än att till- och afsätta 2

konsuler. Dessa skulle åter utöfva hela regeringsmakten och

inom de 3 notabellistorna utse alla ämbetsmän, men äfven

deras makt förlamades därigenom, att den ena blott skulle

få handhafva de inre och den andra blott de yttre angelägen-

heterna. Slutligen skulle det finnas en s. k. nationell jury.,

som skulle bestå af 80 för lifstiden utsedda medlemmar och

ega att komplettera sig själf. Denna skulle inom national-

listau utse valherren och folkrepresentanterna och gjordes till

en högsta vårdare af författningen, i det den tillerkändes rätt

att kassera hvarje författningsvidrig lag samt i sig upptaga

hvarje för friheten farlig offentlig funktionär, hvilket var det

samma som att för alltid afsätta honom, då den konstitutio-

nella juryns medlemmar ej kunde bekläda något annat upp-

drag.

Emellertid skulle Sieyés nu finna, att han grundligt miss-

tagit sig i sin beräkning, att Bonaparte skulle låta bruka sig

till ett verktyg för realiserandet af denna författningsplan.

Själf i hög grad penningkär, hade han trott, att valherre-
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(lömet med dess stora apanage, som han ämnade åt Bona-

parte, skulle fullkomligt tillfredsställa denne, men då Bona-

parte fått del af förslaget, förklarade han, att en dylik val-

herre antingen skulle blifva »ett gödsvin» — och till en så-

dan roll kunde ingen man af heder vilja låta bruka sig —
eller ock enväldig, i det han skulle begagna sin makt att till-

och afsätta konsulerna för att tvinga dessa att i alt lyda sig.

Inträffade ej det sistnämda, skulle åter landets säkerhet kunna

sättas på spel därigenom, att de båda konsulerna förlamade

hvarandra. Genom denna mördande kritik bragtes Sieyés till

tystnad, och Bonaparte lät nu en af upphofsmännen till 1795

års författning, den på en gång praktiske och frisinnade Dan-
nou uppgöra ett nytt förslag. Enligt detta skulle de mindre

förvaltningsområdens råd väljas af folket, men själfva ega rätt

att välja departementens råd och folkrepresentanter, riksdagen

erhålla en verklig befogenhet och regeringen anförtros åt 3

konsuler, af hvilka den första skulle vara statschef och bl. a.

ega att i spetsen för de lokala råden tillsätta af regeringen

beroende ämbetsmän. Ur dessa båda förslag utplockade nu

Bonaparte det som i hvardera var egnadt att tjäna hans egen

makt, och på detta sätt tillkom den s. k. Jconsularförfattnin-

gen eller konstitutionen af år VIII.

Af Daunous förslag bibehöll denna de 3 konsulerna, hvilka

skulle väljas för en tid af 10 år samt kunna i oändlighet om-

väljas, och genom själfva författningen nämdes till förste

honsul: Bonaparte^ till andra: f. d. justitieministern Camha-

cérés och till tredje: en medlem af de gamles råd, kanslern

Maupeous f. d. sekreterare, Lehrun. Den förste konsuln fick

ensam rätt att promulgera lagar, att till- och afsätta med-

lemmar af statsrådet, ministrar, diplomatiska agenter, office-

rare och förvaltande ämbetsmän samt att tillsätta, men ej af-

sätta domare (utom kassationsdomrarne). I öfriga regerings-

ärendens behandling deltogo de båda andra konsulerna, men
hlott med en rådgifvande röst. Regeringen fick fullständig

makt öfver hela den inre styrelsen, krigsväsendet, den yttre

politiken och statsregleringen — blott med den inskränknin-

gen att bevillningarna ej fingo öfverskridas.

Af Sieyés förslag bibehöll Bonaparte den illusuroriska,
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till uppställande af kandidatlistor inskränkta allmänna folk-

omröstningen; den förlamade folkrepresentationen, bestående

af en stum »lagstiftande kår» af 300 medlemmar och ett »tri-

bunat» af 100, som nu gjordes ännu mera vanmäktigt där-

igenom, att det beröfvades rätten att själffc väcka lagförslag

(som uteslutande tillerkändes regeringen) och blott fick fram-

ställa önskningar angående sådana, samt den konstitutionella

juryn, nu kallad den konserverande senaten (le senat conser-

vateiir)^ hvilken ombildades till ett fruktansvärdt maktmedel

i Bonapartes hand. För denna gång utsågs nämligen dess

majoritet af Sieyés och de af Bonaparte ledda Ducos, Camba-

cérés och Lebrun, hvarigenom den kom att helt och hållet

bestå af Bonapartes verktyg, och denna majoritet egde att

sedan komplettera sig själf, hvarvid nu och för framtiden be-

stämdes, att senaten skulle välja mellan o kandidater, presen-

terade af förste konsuln, lagstiftande kåren och tribunatet.

Denna på sådant sätt sammansatta myndighet tillerkändes rätt

att annulera alla lagar, hvilka såsom inkonstitutiouella hän-

skötos till den samma af tribunatet eller regeringen, att bland

de på nationallistan uppförda utse konsulerna, den lagstif-

tande kårens, tribunatets samt kassationsdomstolens medlem-

mar. Sieyés och Roger-Ducos nämdes genom själfva författ-

ningen till senatens första medlemmar; den förstnämde blef

dess president och lät medelst ett ståtligt nationalgods såsom

»nationalbelöning)' trösta sig öfver, att han genom sitt sin-

rika förslag anvisat Bonaparte en utväg att inom Frankrike

förlama hvarje annan myndighet än sin egen. Konsulerna,

medlemmarne af senaten, de båda kamrarna och statsrådet

voro oansvariga, men ministrarne skulle försättas i anklagelse-

tillstånd, om tribunatet begärt och lagstiftande kåren beslutit

det. Forum var då en riksrätt, ungefärligen så sammansatt

som 1791 års författning bestämt. Någon rättighetsförklaring

förekom ej i denna konstitution, men den slutar med några

»allmänna bestämmelser», som uppstälde vissa garantier för

den personliga säkerheten. Om tryckfrihet nämdes ej ett ord;

dock medgafs petitionsrätt.

Så snart Bonaparte klargjort sina idéer om författningen,

kände han ingen lust att återse »de gamles» och »de fem-
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hundrades» råd, och tack vare Rousseau fans en utväg att

undslippa det: man kunde hänskjuta den nya författningen

till »suveränen» själf — den allmänna folkviljan. Sedan de

båda rådens utskott den 13 Dec. 1799 för sin del antagit för-

slaget, anstäldes nämligen en allmän folkomröstning därom,

men så litet brydde Napoleon sig om att dölja, att han däri

egentligen blott såg en tom formalitet, att han redan den 23

Dec. lät proklamera författningen till efterlefnad och omedel-

bart därpå företaga de däri föreskrifna valen. Samtidigt för-

klarades den förra representationen upplöst. Utgången af

folkomröstningen blef för öfrigt en lysande seger: öfver o

millioner röster afgäfvos för författningen, under det att 1793

och 1795 års författningar endast kunnat samla, den förra

1 801 918 och den senare 1 057 390 ja-röster. Mot den samma
röstade endast 1 562 personer. Att detta resultat i åtskilligt

berodde af påtryckning uppifrån, är nog troligt, men säker-

ligen har man äfven att tillskrifva det nationens önskan att

erhålla en regering, som mäktade hela de sår som anarkien

och partidespotismen slagit.

I viss mån bedrog hon sig ej häller häruti. Ehuru Na-

poleon delade jakobinerues hänsynslöshet och rättsförakt, hade

han i motsats mot deras flertal sinne för ordninoj och skick

och förstod hvad de aldrig begripit, att i längden intet

välde kan bestå, som kränker ett folks majoritet i alla dess

intressen.

Den 17 Februari 1800 utfärdades en ny ordning för för-

valtningen. Den blef en fullständig motsats mot den decen-

tralisation, som den konstituerande församlingen skapat; ja

centralisationen blef ännu fullständigare än under Tancien

légime, ty dä hade regeringsombudens makt inskränkts af

privilegier och provincialständer, men nu voro alla sådana

bortsopade af revolutionen. I spetsen för hvarje departement

sattes en prefeJct och i spetsen för hvarje distrikt, eller som

det nu hette arrondissement, en underprefekt^ båda utnämda

och helt och hållet beroende af förste konsuln. Vid den först-

nämdes sida stäldes visserligen ett conseil de prefecture af

3—5 medlemmar och ett conseil general af 16—24 medlem-

mar, och vid den sistnämdes ett conseil d^arrondissement af
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11 personer, men prefekterna och underprefekterna skulle

ensamma hanclhafva administrationen och rådens medlemmar
utnämdes af förste konsuln. I hvarje kommun skulle finnas

en mär och ett municipalråd, men de skulle tillsättas af

förste konsuln eller prefekten. Paris styrdes af en mängd
märer utan råd. Med drömmen om själfstyrelse var det sålunda

nu förbi, men i Napoleons kraftiga hand blef denna centralisa-

tion ett medel att återställa ordning och säkerhet, bringa reda

i finanserna, skapa materielt välstånd och återställa de för-

fallna kalturanstalterna ; och för den öfverretade, dödströtta

nationen kändes detta nu som den största Ivcka. Äfven i
t/

religiöst hänseende fick nationen omsider ro. Till en bör-

jan tycktes väl Bonapartes öfvertagande af makten vilja gifva

ny fart åt den republikanska kulten, i det ämbetsmännen vi-

sade benägenhet att utveckla den till en napoleonsk heroskult,

men Bonaparte var alt för praktisk för att ej inse faran af

att stöta folkets religiösa uppfattning. Han lät därför genast

återgifva kommunerna deras kyrkor, tillät söndagens firande

och gjorde slut på förföljelsen mot de edvägrande presterna.

Äfven de sår, som de politiska förföljelserna och emigrant-

lagstiftningen slagit, sökte han hela. De under direktoriet

deporterade eller inspärrade återfingo till allra största delen

friheten, och ehuru själfva konsitutionen stadfästat lagarna

mot emigranterna, lät Bonaparte (Febr. 1800) gifva sig rätt

att i enskilda fall benåda dylika, och i Okt. s. å. lät han ut-

stryka hela klasser från emigrantlistan, hvarigenom tusentals

medborgare återskänktes åt landet. Därjämte återgaf han

emigranternas slägtingar den fulla utöfningen af deras med-

borgerliga rättigheter. Själf höjde han sig också öfver hvarje

partiståndpunkt. En hvar, som ville underkasta sig honom
och var lämplig för hans syften, kunde vänta befordringar

och äreställen, oberoende af om han varit emigrant, »konunga-

mördare» eller skräckman. Naturligtvis framkallade detta

inom en generation, hvars själfständighetskänsla förslöats af

skräckväldet, vidriga 3^ttringar af kryperi, men å andra sidan

gjordes dock därigenom slut på partiförbistringen, och mången
dugande kraft, som revolutionen bortstött, kom nu landet

till godo.
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En följd af Napoleons försonliga politik var ock, att lugnet

omsider fullständigt återstäldes i Vendée. Under direktoriet

hade visserligen Hoche genom en på en gång kraftig och

mänsklig krigföring brutit upprorets kraft, men ännu stod en

del af befolkningen under vapen. Genom den utsigt till be-

nådning, som öppnades för de verldsliga cheferna och hoppet

om fri religionsöfning förmåddes emellertid nu de sista insur-

gentbanden att sträcka vapen. Slutligen får man ihågkomma,

att Napoleon, om han undertryckte friheten, upprätthöll de

stora grundsatser af borgerlig jämlikhet, som revolutiouen in-

fört i samhällslifvet, och han hade ingalunda orätt, när han

yttrade, att fransmännen aktade friheten mindre än jämlik-

heten. Sammanlägger man det ena med det andra, så kan

man visserligen ej förundra sig öfver, att nationen, genom

frihetens missbruk vorden misstrogen mot friheten själf, gladde

sig öfver, att — såsom Napoleon lät förkunna — på detta sätt

»revolutionen kommit till sin afslutning». Sådant var i själfva

verket också förhållandet, för så vidt man afser Frankrikes

dåvarande iure angelägenheter, men i stället vidtog nu den

revolution, genom hvilken hela det europeiska statssystemet

omstörtades och hvarigenom revolutionens idéer först blefvo

rätt i stånd att på den bildade verlden i allmänhet utöfva sin

pånyttfödande inverkan; och huru mycket denna omstörtning

än må hafva gagnat mänsklighetens utveckling, sedd i stort,

så fingo visserligen fransmännen därunder rikt tillfälle att

ångra, att de så illa tagit vara på sin frihet, att de hemföllo

under en maktlysten egoist, som hänsynslöst offrade dem för

en ny kosmopolitisk chimär: det napoleonska verldsväldets.



Noter till tredje boken.

I) (Hänvisning fr. s. 393.) Angående konventets första tid

(striden mellan gironden och berget samt den s. k. federalismen)

förtjäna Mortimer-Ternaux a. a. och Wallon: La révoliitioii

du 31 Mat et le fédéralisme en 1793, Paris 1886, i främsta rum-

met att rådfrågas. Af vigt för girondisternas historia äro förutom

s. 390 anförda arbeten B ris sots öppna bref (med aulednmg af

hans utstötning ur jakobinerklubben) » Till alla Frankrikes republi-

kaner» (Hist. pari. XX). Charlotte Corday har gjorts till före-

mål för specialarbeten af Dubois (1838), Chéron de Yilliers

(1865), Casimir Périer (1862) och A^atel (utom det ofvan s.^

390 anförda arbetet: Dossiers du proces criminel de Charlotte

de Cordaij, Versailles 1862). Robinet har i Danton emigré,

Paris 1887, behandlat Dantons yttre politik, och i Le p)'>'Oces des

dantonistes, Paris 1879, enligt källorna utredt det dantonska par-

tiets fall. Detta arbete är äfven af vigt för Dantons hela historia,

särskildt genom hans försvar mot St. Justs anklagelse. Känne-
domen om detta försvar har betydligt utvidgats genom jurymannen

Topino-Lehruns anteckningar, utgifna af Chardoillet, Paris 1875.

Märkliga upplysningar om Danton meddelas ock af G ärat: Mémoires
sur la revolution (Hist pari. XVIII). Hébertisterne hafva funnit

en ifrig försvarare i Avenel: Anacharsis Clootz, Paris 1865, och

Robespierre och St. Just i Hamel: Histoire de B. ^ Varis 1865— 7

och Histoire de St. J., Paris 1859 och Bruxelles 1860. Båda
dessa författare äro i sin partiskhet i hög grad okritiska. Det
bästa arbetet om Robespierre är D'Héricault: La revolution du
Thermidor, Paris 1876. Intressanta upplysningar om honom har

jurymannen A^ilate meddelat i: Les nnjsiéres de la mere de Dieu
dévoilés och Causes secretes de la revolution du 9 ou 10 Thermidor,
båda Paris 1795. Ofver revolutionstribunalet finnas två special-

arbeten: C am pardon: Le tribunal révolutionnaire de Paris, Våyis

1866, och Wallon: Histoire du tribunal révohdionnaire de Paris,

Paris 1880— 2. Den sistnämde har äfven skrifvit: L<t Terreur,

Ettides critiques sur Vhist. de la r. fr., Paris 1873, och Cam-
pardon: Marie-Äntoinette å la Conciergerie, Paris 1863. Med
afseende på lifvet i fängelserna under skräcktiden märkas för öfrigt:
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Beugnots memoarer (utg. 1866), Riouffes (utg. 1794 1. 5) och

Beaulieus samt Dauban: hes prlsons de Paris sons la revolution,

Paris 1870. Dauphins sorgliga saga har efter offentliga urkunder

utredts af Chantelauze: Louis XVII, Paris 1884. Om Ludvig

XYI:s lif i fängelset har kammartjänaren Cléry {Journal de ce

qui S'est passé a la tour du Teutple, pendant la capfivité de Louis

XVI, London 1798) berättat, och om hans sista stunder har

Edgeworth efterlemnat en redogörelse (utg. Paris 1814). Om
de kungliga fångarnes lif i Tempeltornet finnes ock ett arbete af

Beauchesne: Louis XVII, 1852. Lallié har skrifvit: Les

}ioyades de Nantes, 1879, och Dauban: La démagogie en 1793
a Paris, Paris 1867, och Histoire de la rue, du club et de la

famine. Paris 1869. Mémoires sur Carnot par son fils, Paris

1861— 3, äro af synnerlig vigt för det skede, som behandlas i

denna bok. Med afseende på den thermidoristiska reaktionen och

direktoriet äro Schmidts anförda arbeten (särskildt Pariser-

zuständé) af stor vigt, och den nyaste sammanhängande framställ-

ning af denna tid är Sybels i hans a. a. Tyranniet under direk-

toriet har efter offentliga handlingar skildrats af Pierre: La
terreur sons le directoire. Paris 1887. Goncourt har skrifvit

Histoire de la société frangaise pendant le directoire, 1855. Baran-
tes Histoire de la convention (1851— 3) och du directoire (1855) är

detaljerad och intressant, men ej alltid tillräckligt kritisk och saknar

(såsom vanligt i äldre franska historiska arbeten) källcitat. Om
det inre förfallet under direktoriets sista tid har Tocqueville i

sina Fragments gifvit intressanta vinkar, och genom offentliga ur-

kunder har det belysts af Bocqain i L^état de la France au 18
Brumaire, Paris 1874. Med afseende på Napoleons utveckling

och statshvälfningen den 18 Brumaire äro Lanfrey: L^Histoire

de Napoleon 1, Paris 1867— 75, och Jung: Bonaparte et son

temps (1881) af intresse. En synnerligt skarpsinnig karaktärs-

teckning af Napoleon har Taine lemnat i Béviie des deux mondes
1887.

II) (Hänvisning fr. s. 400.) Den 2 Januari 1793 beslöts,

att året skulle räknas från den 1 Januari, så att år II skulle

anses börja den 1 Januari 1793, men den 24 November 1793

faststäldes, att årets begynnelse skulle vara den 22 September,

hvarför år I kom att omfatta tiden 22 September 1792—21

September 1793. Aret delades i 12 månader, hvar och en på 30

dagar; de benämdes: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire (höstmåna-

derna); Nivose, Pluviose, Ventose (vintermånaderna); Germinal,

Iloréal, Prairial (vårmånaderna); Messidor, Ihermidor, Fructidor

(sommarmånaderna). Hvarje månad delades i 3 afdelningar, hvar

och en på 10 dagar, kallade dehader (décades). Dagarnas namn
skulle vara: Primidi, Buodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi,
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Septldl, Octidiy Nonldi och Décadi^ hvilken sistnåmda skulle vara

officiell hvilodag. Till de 12 månaderna lades i slutet af hvarje

är 5 dagar, kallade sansadottider (sans-culottides). Hvart fjärde

år var skottår {sextile), och då tillades en sjätte sansculottide,

kallad Revolutionsdagen. En period af 4 år skulle kallas en

Francladey till minne af att revolutionen fullbordats på 4 år.

Meningen var, att decimalsystemet jämväl skulle tillämpas på dygnets

indelning, så att detta skulle bestå af 10 timmar och dessa åter

delas i 1 O-delar, 100-delar (minuter) o. s. v., men detta skulle dock

ej ske förr än med början af år III. Den nya kalenderns dagar

buro namn ej af människor utan af naturföremål, t. ex. drufva^

safran, åsna^ oxe^ utom sansculottiderna, som voro helgade åt:

dygden^ snillet, arbetet, den allmänna meningen och belöningarna.

Genom lagen af den 18 Floréal 1794 (om det högsta väsendet)

invigdes dekaddagarna till firandet af: Det högsta väsendet och

naturell, människoslägtet, franska folket, mänsklighetens välgörare,

frihetens martyrer, frihet och jämlikhet, )'epubliken, verldens fri-

het, fosterlandskärleken, hatet mot tyranner och förrädare o. s. v.,

hvarjämte påbjöds, att den 14 Juli, den 10 Augusti, den 21 Januari
och den 31 Maj skulle vara årliga högtidsdagar. Med år 1805
upphörde den nya kalendern att tillämpas, och med den 1 Januari

1806 återstäldes den gregorianska.

III) (Hänvisning fr. s. 530.) Klubbväsendet spelade naturligt-

vis under direktoriet ej samma roll som förut, men åtskilliga klubbar

förekommo dock. Baboeuf och hans vänner bildade den s. k.

Panthéonklubben , en gengångare af cordeliererna, men den upp-

löstes den 27 Febr. 1796. Den liberala oppositionen af 1797
bildade Clichyklubben, en ny feuillanterklubb, emot hvilken direk-

toriets parti uppstälde Salmklubben. Slutligen gjorde det 1799
framträdande radikala partiet i Juni detta år ett försök att åter-

upplifva Jakobinerklubben genom det s. k. Manegesällskapet, som
hade sitt namn af sin samlingsal: den konstituerande nationalför-

samlingens lokal; men Sieyés och Fouché läto den 13 Aug. stänga

denna klubb.
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